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 0 . ةاناشلذ يلعفقوو اونتافتواو دساحمو ةبلطلاو خاب الا واهلا انتو ىش *شاقب لاو بهذلا مهماع

 ٍقرفاسمجرتملا ل وات دنا اول اواهريغواتسإ 2

 اومساقت و هعابت ارو اوعجرو كانه تامو مدقت م ةيماشلاد البلا يلا نينامثو عسأ ةنس لك اوأ

 اهاغنأ يتلاةلكولاٌتالذ نع اوضوعوةس ردم ا ماد ربف هفوقوملاانسي وقةن امااهتامح نمو مهني اميفدالبلا

 مهاءاوعزو واهوصقتو ملاعملا | فيج اا دعي راونالا قلع ةئادحلا رجا رص قالوا

 لطب نأ ىلا مدنعاو فئاظولا ب !اقاهنملاطب ىح فعشي و صقا :ةيلاغال مولياةلاداريالا ثالذ

 قرسوتيلبو تقتعو اهطسب واهشرف قاخ 1 وتاقوالا ربك يف ةراتسملا لإ ناذالاو ٍتيقون :

 نوك عم اروهشاهعيج تقاغا لب ىيسملا ده ليضوملا ةونقلا حاول !(جاون ًادحأقلغأو اهضعب
 مهيلع يلوتساو ةيلباقلا مهنم تدفام نكل هكيلامو فقاولا عابنا دققعلاو لا باد ءارمالا

 رهظ عاضوالا نع فارح الا عم ةماكلا قرفتولشفلا فوخ ىضاغتلاو سفانتلاو رخافتلاو عمظلا

 ةاابودعب اميف كلذ 0 سومان ةءاقاو مود ماظنلةبجوملا رومالايف يت ءيبثلك يفلاخلا
 © را ردو امرخو !دعسوةمارص و ةماهش نيب رصأ] ءا نعال | نهاتكر د نمرخلا نإ مجرتملا ناف

 مهمظعيو مسويف دقتعإ !دمهيلاهعبطب ليعو ءاحاصلاوءاملعلا ب<ريخلل أدرق ناكواملحو ةحامسو

 تاقيوملا نم ءىث هنعرهتشيلو نيدلل نيفلاخمملا ه ركي وقلي زط ااياطعلا ميطعيو مهمالكل تصنيو

 ةماقلا لدتعم نوالا 0 ةروصلا ليج ةعلطلاىهمهتءورع لك وأهنيديف هنيشرامالو تامرهلاو

 الو رادهع سيل تافتلالاو مالكلا يلق امشةحاروقو لكشلا باهم ةيحالا لسرتسم نديلاو

 فارسالا نه ارخآ هلعفام الواو هسفنب ماك الا رشا.: هسولجو هب وك ريف الديبم لودعالو زاوذ
 كيلامملاةرثكيف هلثم ريمال قفتر وت ايس نمرثك | هتاتسحتناكل هئارزو ةراشإلافاي لهأ ل تقيف

 ةلادعلا ل و.ق نع مهعايط تف راو هدعب مه سمأ مظعوةريسدلا ٌةدملا يف ا رووبطو

 نعاودانو مهقئارط ىلعا ىْددف كيلاهملا اوررشاو ةلاهملا ق رطيلا اولامو

 اوقحال:وزوحلا يلعاوداتو مئاةماه ونظ و ملاظمااوفلاو مهقباوس

 سانا دو مهبل 0 لصحاملص> نأملا روغلا ىلع يئبلا يف

 را ودان كلذ نم كيلعيلتيسو لزنام

 نع ميسي اةالان لد امو

 كل ا

 : _ عا ىلاعت

 ب فل اوةئامو ن.ءست ةزسدل وأ ىناثلا ءزا هيب ولوالاء ربل مب
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 . رهشل رأي امدسأ 000 او ىلا :حطو لج ىلهد>او 3 ةميظعلا

 " رتمالاو 0 شاه لمعو غابسالا 1 نارلالاةبقلا لخلادا والقتو اهرضمو
 2 ةفوصتل يا وةيقتحامطسول وسحر 1 ءاخ رلا ةسشو رفهةح ساه رهاظن لو عونصملا

 - ءىلتت ةميظعةاضيم كلذ نم ىلفسابو يولعلا اهرودبكالذكو ةحار ىمءارك ةدعابلخادب. و كارتألا

 ' ةّيدقلانك امالاضعب نه اههلاد ولاقت عودصملا ماخرلا نو ريك نحيف بسفارطسوب رول نع الل
 : | هور كاقاواس 5 7 ها يملا الميق هن ضيفي و

 ' املأ ةمحوأملا ةياغيفاه ٌؤامةطخلا كلت يقاايفاوسلاو 0 الا عيج نأ عمد دعس نم اضي |كلذ دعفاول>

 : ةاضيملا ىلءعاب ل معو باودلا قسااميظعاضودحو ل ءلاءم نم ةئس لك يفالعأ مظعاو ربص كأ ذ لف

 ور ءالمادعب سانا ةدافال راهنلا نه ةصحاهب نول جقئالثلا نتف سواج همرب نك امأةنالث

 0 ندسح خم .شلاو ةيفتأا يفهىشي رعلا نحرلادب ءخيشلاو هَ ةكلاملا قمر ل ,تلا|ميفررقو

 ٠ جراخو لذ اد نه ىمورلا ةطسب ال ا |,ةوف نو رصخل اب اهعيبجح تشرف ءان لا متالو ةيعفا شلاقةمىواذ ةكلا

 نكامأ ة”الثلاب نب 7 ١ ذللانيتفملا سولج رقتسااهلو قابظلا نك اسمو كييبايشلا تاجرف يت
 - كاذبريمالا اوملعأو لف-أنميتلا ضيحارملا نم مهلاةدعاصلا ةَّئارلا مهب ترضأ م ا يتلا
 2 مزالابنيسردملاب جرايد را دع علا عاف روي دي اهفالخا ونب واطاطباب صاق

 نمحرلا ديغخيشلاو ريمالا د ع .ثلاو رد ردلا دمج (خيشلاوي راذبلا سر دمي ديعصلا ىلع خيشلال*٠

 ىهونشلا ىلع خيشلاو يد ونمسلا دمج خبشلا و ويد خي ثلاوىو ارفكلانسح خيشلا ويثير

 خيشلاو يوادبلا نسح خيشلاو ىوالحطلا دمت خي ثلاو يوان ةطادمم خيشلاو ناب لاهل ديعخيشلاو

 1 للاداج دمح أخ :ثلاو يرودنملاروهنءخيشلاو ىريرح ادم خيشلاو ىليبلاخيشلاو ىجلقلا نسل

 2 ةفيظطوؤوا# اءتاراماماسا.عديسااررقنو و كارتالا يش ىدنفا ىىحي ااسردو جحايدم ادم خجشلاو

 0 بونيو ظفاح ىدفادت اهنزاخ لءجوةهيظع بتك ة:ازخاهلءجونايصلا دم خيشلا تبقوتلا
 2 : مود نمو ةضفافصن نيسمحو ةبام دلال يسرد برو جانبا اشاد نيشان

 0 . هدعردقبو لقأوزك أ ادلع ن*مس نمو مول لكى فاصنأ ةرشعهل نم مهم ةيلطلل كاذكو وافصن نوسمخ

 2 رض نينا. ونا ةنس نايعش ربشىف ةعمجلا| م ىلد وأد ع أيمتت امو ةنس لكيفبلا نمبدارأ ا مهاردلا

 0 سلج ةالصلاءاذقت ادعبو ةيجلاااواضو فئاظإا تاير اوزلاللا وؤياشملا عمت ءاوروكا لا

 00 ةنلا ىف اتيبهلهللا ينب ةاطق صحنمكولوا دجس..هلل ينب نم ثيددح ىلهأو يسركلا يلعيديعصلاخيشاا
 72 نيتفلاو ب رطخلا يدشارلاخيشلاو يديعصلاخيشلا سلاف يوارفلاو ماما ت رضحأ كلذ يغق:ااملف

 0 «قرفو نيئذؤماوةمدخلا ىلع مويلا كلذ يفونا وءاضربافا: ىوارف نيس ردملا ئابورومس يوارف ةثالثاا
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 هيلعدبميجل تامزملادي م تاكرحلاديعس ناكو ةريبشلا عئاقولاو ةريبكلا تامسوملايف هنيعو» 0 0

 0 ساو هدعب وكيد يلع هذا #م امايأيف هعئاقو ؤد راو و طقفاصميف نالذخلا ,

 اوربت وريثكلا نمزلاىف هريغل قفتبالام ليلقلا نمزلايف هدنععمتجا قحديبعلاو كيلامملاءارش
 نيدرمشملا مو. هناا اخت 5 [سان نورذملا هدعس د اللات دهمتاملف تايرمالاو بصانملا

 اا هويحاوديلا اوحن حو هبناج ميلا نيلتا ةلودلا ناكرأ يقاوب لامتساو ناسحالاب مهر معو

 رمد مج رتملارقتسا و .ماشااىلار ا راهج رخو كيب ىلعا و>ازأ يت َددهيدب نيباوأتاقو هلاويصعتو

 دلقو ةعاطلا مطربظأو 73 امثعلاةاودلا بار ولالغغااولاو هال ي يجو بصا:ادلقو رومالا ساسو

 نيمرحا| لالغلا لسرأو ناب رعلادباوعو فئالعلا ف رصو ةنسلا كاتب اةراما كيب مها رانك علا
 نابادك هلداكو كاذل مجرتملا ميمي شوا شيجو رصم ىلا عروجرال كيب ىلع كرحنو ررصلاو

 اوقمنو ردو و كد ب ىلع اول سا ريناعبيل ار قافناا مريف نظي نيذلاو هصنارقلا عج

 ةطب رشلاب هيلااهولس أ و ريغ قت مهن صم مايقلاو هعم رماح هودعي و تارفنمو مجرتماليواسم
 عالطاب 008 ةلاسرلا هلاوداعأو تاباوجلاب 37 لآل سر ا و هةتخدةتءاو كالذهيلعجا رف ةيرسلا

 ّ رصملا رايدلا ةهجملا هدول. 37 رويت | يل كي ىلع منع يرو هتراشاو مم

 حاتراود راما و دان ءاق مايأ دعب تامو مدقأ 6اس فحاو املا و ,جرتملااهيلا جرت ١
 ممر زوتساو ماساو ومهمدختتساو مهم :؟ اون در لاند ورطللا'ا رهالايقاب عمجو لبق نم مجحرتملا
 لذلادعب زعلاعطديتساواياطع ءلاو ناسحال اب م هدام ةساومهدنا اوعو مهدالب مهي لادرو ب دانملامهدلقو

 نه يحا 0 :1|تحابراو هود تف نادلبايفجاجملاودي رشتلاو ةب رغلادعب ناطوالاةحارو ناوطاو

 او اننا ,تكلسو لب -لاتنمأو مارادالوأو قيرطلاعاطقو ناب رعلا هّباهو دي راجتتلاو رورمشلا
 يللا رضحو تاعيبملاوتاراجتتلاب ةي ىححبلاو ةيلبقلا تاب آل 1نمتاب وللاتاصو وعئاضيلا ولفاوقلاو
 تاباطتلاو تاموسرملاةلودلا نم مجرتمال رضحو ةئيدلاةداعلا ىلعةعلهةلاىلاماطو اغا للا
 رمصمةرامابد رفناو هناش ماظعو ةمي انعةمأ يق لزتو نا اويدلا يف كلذ س لذ ةعلخو فيسءهيلالصو و

 قطصمرمضم ىلا ريضحو ا رص مهراك أ اماقآو كيب ؛ ىلعهذاتسأ عاب :أمأ ل مهأ و .سمأماقتساو
 هياعاصو ل ودلاي تاكو بتاورلاهابترو هلزلمر 5 افهيلااحتلا و مخعلادالوأ نه ٠ يسلب انلااشإب
 نيناعو ناش سويفاثلا عسب ريق و ,ةادلاو ديلاقثاادياا تلصو وكالذىلا بدجافرصمةيالوهل بالطو

 عييسةتسر د! 1يفو كانهيفونوةناث ايدا جيف مزاقلان هرفأ 7 ةدجةيالومىلا اشا ليل> هجوو

 !شداد م اهأرتيشافةب 6-0-0 راهاجناكو سهزالا ماجا اجيت اا هثسرد.مءان يف عر و

 بترققال ويب لينلا يطاشب ناكل |١ةيئانسلا عماج كينرأ ىلع هو ةفصلا هذه ىلءائانب رمأو اهءدهو
 راجالا لل لاما كاذكو لاغبلا تاراطق نم ةريبك ةدعنيطلاودامرلاو ريما لمحو ةب رئالا لقنل



2-2 5 
 7 "العال ويو راذعاالابكربالو ىوقتلاو :خنصتلا مدعو سفنلا ف رمشوةعانقلاو لاغتشالا يف
 1 1 و تاسادملاو يئاصعااوءاسنال خرطل اوزبلاو ةيسك الاو تالصااهدإبب ممارقفي لا لسربو
 ةئسأا نم بج ررشاعيف فوتو 2م جاقامايأهرهاخ يف جار رى ضرع ةقحئدافالاو ءا ارقال ا ىلع ,ظاوهلزيلو

 ىلع رثعأ وهلم هدب فاخإ وليا هد راك ربكلاةف'رقلابنا:سلاب نفد ومظعدهشمب رهز الابهيلع 0 و

 د# نب يسعنبدحأ نبيسع نبدحأخ هنلا حاصلا هيقفلا ةمالاعلا م الا تاموؤ# هي هدأ لص قه ءى

 . لوقعملا ريض>وهريغوهدل و لع هنتر نوحملاو نارقلا ظن وأشلا 3( هبدلو يفاش بلا ىو 0

 ٍْ 2 نوه اةلطءرضخو هلع ىفسي رد:الردعت هتافو دعب وهدلاو ةأايح يف سردو تاو ريكو
 ةقادع هيفوةءاردوةماهش لجرلا أ ناكو ءاملعلادا دع يف مظنثا 0 ودل هسرد ةَقاح

 يو هدام ةرايزال بهذ ناك ذاة اخ لوألا عب ررهذ ثلاثءاعبرالا ةلمل ءاتدنطب يفوت ناو الا س>و

 0 مامالا#تاموؤإ# نيرواجلايمدلاو ةبرتب نفدو رهزالاا عماجلابهيلع ىلءو نفكوهتبب ىف لسةفرص»يلاهب
 ينب ادملاخيشلا نلك سور درضح يرقملا ىفاشلا يرقبلا د. نب بجر نبدمحأخييشلا نسما لضافلا
 ١ 0 فكل ةطخ شكو اهلكذم ماشلاةريسلاو هيفرطا ىراح 0 :5لوال امزالو يننحلاو

 8 اريضضحو أرفس ليللا مايق يلعابظاومنأ رق اا ةوالالار ينك لعلار ءلا فا و مهفلاعب ١ رس ناكو راك 34

 1 تاكلجرلا عنو هظفحن 0 اهدرسو ةريسلا لاذ ظفح ناكو مم زيجن راباز اراك ا ظفح و

 5 ب امو) كا أو نيدو لاوش ن٠ ع رخا لختلاةلزتم ىفج آلا يلاهجوت ةموهو يفوت ةباهموةناتم

 5 ل أريسإ لغتشاو هدلاو رجحيفأ اشنوةشيب دئابدلونا مسلم ركع خ ءثااابسدكر و ة ةش ,دملا لام

 9 .٠ دقعو مارك الابد اةذمالت هتاف ىضتقمل فل ودعا د رأةنسيف رص يلاهدلاوهل أو مع ءلاي

 5 هلح يف اش مقأهدلاو يفونالو ةنيدملا يلاهجوت مث سانلا هيلع تأ. ةأو ينيسحلادهشملاب ر « ذلاةقلح

 ْش ماسلا رمل ة.العلا 06 تامو ةنس نين نعةنسلان هةحبألا عد ار يف تامى 0 4م رط ىلع لزب 5

 ٍ عافت هبناكو نا ردو هرمدع خايش 1 نءيتاترعزالاب نيس ردملادحأ يما هلم اشيا ىلا اطادحأخ شيلا

 رييكلاريءالا #تاءوإ# ةنسلا نم رفصرشاعيف يفوت هريغو ةيءو رجالا باعافلأو ماعماتةبلطلل
 ةنزاعادالوأ عمم اواو نيعيسو سمة :س يف 0 ار غاريشلا كي يلع عب ان بهذلاوب 2 كيبد#

 عمعلطو ا , رادب زاطا» دإقكب ليعمسا ىمأ ملفارا دن زاخ كيب ليعمسا كاذذاناكو ةللقأم 1

 بهذلا يباب ف ىعوةيقحت صلازإة:وةنس 0 كليف أت :ونيءعيسونا 6-5 سلئاوأ عجرو جا ايلا همودخم

 لءجحهرو مودب دك لوو اههذ شيشاقيلا قرغب ١ اصةعاقلابةءاخا سبل اهنا كالذي ه يقل: بيسو

 دلت نم هريغله ريظن مقتل هنال كلذ, ف رعف هلزنم ىلا لذديت 3>ةيديعلاو ء ارقنلا يعبهذلارثني

 بحذلالا جيف عشبال ناك كاذب تر هش سفن نع عيسو عاشو بقل اذههنعر مشا و تاي رهآلا 7

 همود#هونو ليلقن زيف هنأش اظعو يهذلاالا كسمأ الف بهذا اوبن ألوقي و به ذلاالا يطال و



 ل كحيل نشرح و ميما نما يا إم

 0 ا ب ل نط ا
2 0 0 

0 
 رع ةكل املا ع نكمل هزوهظ لبق ل ناكو كالذريغو يقارعلل حلطملا ةينلأ لع مالسألا خيش ح حرش 2 :

 0 5 ةيطخ ىلع حرش ةلواهب بتكلا كلتمدخى «لوأوهف ةيرقفلا تك و رش يع يش اولا

 نيدلا يف همك كااديدع هللا همر ناكو ىلالينرشلا خس هل ةيقخلا بج مو مدضإالا رون ىلعحاذفلا“

 يعور انس :ويللا بلاط يفدا مجالا بحب وةءيرشلاةءاقاو فو رعملاب ىصأيو قاب عدصإ
 لزانمن لزم ىلا لذ داذاو مطاميظعت لالا ةرصحتو هنرخيهب رش نم عني وناخدلا برش نع

 كالذ4نع عاشو ءارمالا ريك دبإف تب اك ىو ديلا نق ؟وهياع عش ناخدلا برش ن م عارلا ءاىمالا:

 اوهثروأضعل مهضعب هب 1 معا قم هاليقمهنو ربامدن :عا وناكف هيرضحد وكر و ماعلا و صالخا عي يف فصو 5 5

 ىلعنا ىح ِ هردزو مهفنعو ميكو ومماعر 5 ااهتمأيش يأرزا وانعاه ونخأو مهباصقأو مهاكيش :

 نه .كيشلاعفريف هسا<مىلا هلوصو لءةهو راج [ةعاتش وتجلس قر لع رك. ذا ناكهترامامايأ يف كيب.

 يلع هاقأتف تاقوال | ضع ين هيلع لخ دهنا قفن اوءربكت ”وهربجتو هولع عم كل ذو ههجو نم هوفُح وو ديب

 هب دخاف هزعوئا صعاخ ها نظف روهالان ه سحأ يف ارك 0-2 هل تكشف سل ج وهدي لبقو هن داع

 ريخ كيضغ لب“ اوسدحل اء كاضر و ك.غودن ماي نيءاينيماي ةيديعصلاةغالاب هلا.طا# لاقوةدّخلا

 5 0 هفطعتسإ و ىش نم بضغأملانألوقي و هرطا# 1 ؛ وهواءاقماقو كل ذرركو ك 0

 خيشاارماساو اماضقب ىمافد و ربخافاهببسب ىنأ يت ١١ ةءضقلا٠ نع كس لع لاس اب هاذج رخو ايناث سأ

 ضعب د:ءةجاحيف دلاولاخ 2 عع ناضم ريال نهةلبأ فبك ريت>ةدمد# ءلا 0

 كالوذ د نءدبال لاف لظداالاز ان 00 هيلع مل نانب ل دأدللا ةف كدب ىلع تديبب اص وءا مالا

 ارورسةلولا | كلت كلب يلعتاءاملو اري تك ارورسةليالا كل: كِب ىلع كلذب سس او هتفل اخ هعست ليي

 دريالو يخلو هاشم ليي ناكر سم ةرامإ َ بهذلاوبأ كيب د لقتساو كيب ىلع تاماملواريثك

 0 اهبتكرف هتصق ه ا خيشلا ىلا بهذ ةجاحءاضق هياع رمسعت نه لكوادبأ يف :ىفهتءافش.

 ةعامتلا جر ا سوال ايف رقتسا مدئعئد# المرا ننؤردم ريهالاىلا بهذي م ةقرولا ” يلة تح ة اق يف

 هفلايال ريمال اوان «لكءاضقب هرم أو هدح اود, ةدحاو ىواعدلاو ص دقتلا نما ماا« صقةيو هبيجح نم
 قء-ريغب كتوفي؟ ىش يلع فسأتال ورجضت الهل لوقب ثا ذءاث اينو كلذ نم“ ىث يفهرطاخ ضيقنالو

 كائحصنت دق ٠ ار عاهو كج دا ءائرخ ًاتنعبرل ا: اسي ةهايقا امويوتومناذ كوةين فان.الانافايندلا يف

 هل لوق. وهدي كس منهج باذعورا: ١١ قت اهل لاقوهيلع حرص ىشيفاكلا اذاوةدهعلا نءانجح 2

 وه مجرتملاناكهتردم روكذملاريمالا ينبام و كلذ لاثمأ ورانلا نمةسيوكلا ديلا هذه 3

 مهريغوا مف نيسردملارابكهريض> و يراذع, لاا جادت .اذي مركلا ىلعة بتل[ ل >اذاهب نسي ردنا فنيغتملا

 ةخرطو يف ةقريلا باب هنءبيرغلا دجسم كلذ ل ,ةأرقيناكو ةكبدرتلابالورهزالاب هسرد كريو
 فاسلا مدق يلءناكو قالوبب هز ىم مءاجة عاد عب ةفيظو كا ذكو ا دخنك ن مح رلا ديءريمال اهلاهاعج



 3 كد 5 راقنلاوذو 0 . أ رك قطص وججرالكلاكيي دمحأو كيب
 3 . بوبأو ىلاولا كوب مهارباواغالا كيبناميا سورادرتفدلا كيب ب للا ماو رم نيل وكام ناوش رو
 1 نب جالو بأيد وبأكمب ملسو ريغصلا كيب دارمو يواقرششلا كيب نامثعو وقسوملا كيب مساقوريغملا كب

 مهرابخا رك ذ ىتأيسو كيب مد
 سا ملاع مالسالا عاش خيش مامطا مامالاتام ه6 نايعالان كل هذهىف تامئماماو 88 5

 مالا ىدرعضلا هللا مركج» نبدا ني يلع خيشلا نيققدملا ةدمتو نيققحملا ماما مالعالا

 ىسفسنملا اضيادل لاو فااوةثاموةرشعقنثا ة ةئسةوسفت نع رج 5 يندب دلو ىلا ا

 ياش خبشلاو يولما باهولا دبع خ.يثلاك متل سوردر ذ>و رصد ىلامدقو اهم هاوصأنال +

 1  ىثرأ نع مهثالثيفوملسلادمديسلاو يره اهللادبع ثْلاَو ىوارفنلا ماس خيشلاو ىماربلا

 ِ 0 ريغصان او هديت ابق نيح معلاب ينرشثيو لاق ىمويفلا مهاربا خيشلاوريغصلا دع قي

 / يوللا د خيشلاو يكلاملا بيعش مهاربا خيشلاو ىنيجسلا دمحم خيبشلاو ير 5 نب دو

 يوامشملا دم خيشلاو يزيزعلا ينطص» خيشلاو يسرمنلاد يع خييشلاو يبريدلادجأ خشلاو

 هدا 2 0 3 ل ياذا يع اويساا ىلعدي ىلا يوامعلاو يريلاو ىلا سال ا دعحأ خيبشلاو ف سوب نبدة خيبشلاو

 . يوانشلا دمج نب ىلعخ.ثلا نعةيدمح الا ةقيرطلا نلت ةرخاب و نيرخاو ىننلاو ىديلبلاو يرفذلاو

 35 ا ك2 ناكودهاشم وهاك ة ةقيظدعب ةقيط هراوك ًاىفهلا كرابدقوهريغو رهزالاب سردو

 3 5 2 قدصت رك كلذ عمو قرول أ نك يلعر ديال ناكر وعلا هلاذتشا ادبميف عوجلابتد»ناك املاط

 1 رب كلام مامالا نك اذكهلاق كلذ نءأايش ىكحاذاةظقيو امانمةسح تاراشب هل ترركت دقوهب

 7 ار لق يدركلادوخع يديس فراعلا انخعشل مقوامانم رضتالورسمت ايؤرلا لوقيوايو زلابهبادحأ
 | يلع تاقخب هتلايملاب رطخ وت هبتنا| اف يتةياخ ىد عصا ىلع وهي مانا يف دس وديلعدللا للص ينلا

 3 00 !عاصلا ضعب نارك ثال ريشيو اذه . يي داعملا لغلوشناب نادت تع ا

 1 هاير 3 0 1 0 1 1 ع 0 كلذل اخماو

 1  خيدلاةمالعلا لاقوهرصعلها نمافدتلا نمركا حالصااوتف 20 ردن سا< يف يناشلاو

 | دا سمعنا اخ ثلا لو, هناوم ض سم يف هذع هللا يضر يفي فعل اذن يش تمع*”ر لو ريمالا دمت

 . يرخ اوهبزعلا ىلع ىناقرزلا ىلع ىرخ 7 ىلع ةيشاح اهنمهلضن ىلع ةل اد تافل م هلوءانمما ذهامالك

 . عزت رزلاح الد ل ع داو ىدرألا يلع يرخ أو نيمخيض ندا يفةلاسرلا ىلع نسما يبأ رمش ىلع

 3 ف يرغدوي : بك ةرزه وإلا يلءمالسلا دبع ىلءن 0 انتشاحو ىرغصلا ىلع ىدهداا ىلع رْذأو رصتخملا

 "الع ىرخأو ماع ةل عسب يلع قا دبع نب| يلع ىرخأو ملسلا يلع ييرضخالا ىلع يرخأو



 ك 5 ْ 50(

 يناثلا _- ,رلئاوأ يف كلذو هيل يل مايأةثالل :حارفأو تاقارحو تاكذشو تادقواهبل هع را 3

 دك" امو لقا يود. زيوومذي ورب ا وشفي موي لك ىفرمتساو كبب دمت توعيربخلادرو كاذءاضن ادنعف

 ا اوحرفاذا يت > ىلاعت هلوقنولتب و ن ورحءّراو راصو سا :اايف عاشو تالذ عيحص ةامدلا تدزو وا

 نعذأ و ةيماشلاو ةي رصملاداليلآكللهو سما اهل ملا هنا كلذو . نوسأبم مهاذاف ة ةغل مهانذخأ اون 1

 ماشلاو رصمة يما بلطي لورهالسا ىلا ىوازغلا كد 0 .همسالسرأناكدقو هتعاطل عيا

 ل1رأو مقادلاو قريلاو عااو ديلا قتلا را كلذ يلابيجأت انهت الاون هى لسنا

 ام ومع ماقاف لاذ يفهن دب م -واحرا ةالتمافكعهل وخدم وي تالذءافاوف سعال ماهي رئاشدلاو تالاسارملا

 ف ارا فكر ًايمام ددعاغأ ليعمسأ هتوم هريخيفاو و ىتاثلا عيب ر نماث عب أرلاةل تامو مابأةث

 دالملايقاب واكع وافاي سماد وءايشالاق ابو ديلاقتاا تدرو مالا ضقتناف مو د يملا ريسملا دي رئي

 ليحرال نيقوشتماو راصو رصم يلا مبعوجرب هتبحصب نيذلا دانجالاو ءهارمالا حرف روغثلاو

 دوعلا مدعم هالك نم ٠ مط نيت 3 هتليايفلزنامهب لزن يذلام وباايف هيلااوغمتجاف ناطوال | ىلا ع وجرلاو

 تاناكملالاسراب عا و ل>اوسلادالو و ةيماشلاو 0 ماكحالاو بصانملا مهدياقتدب . ريناو

 مومزاولو مهتاحايتحااوبلطي و مهونمطي و مط حئفسامو مهيلعللاحتقاب تاراشبلاب م 0 غو مود يلا
 هميم ىلالكبهذو اذهريغ4إءأناومهحار .ال مهنأاوملعو اومتغاكذ د: ف رص نمابيلانيجاتحلا

 هيلا لخديالو هضر ليال نك أ أواهيف ضر يتلا ماير :ةلانلا كلذ ىلع انقأو لقانلا لاق هاو

 حبد يفناك املف جازملا فرحنم هناثلاثلامويلايف مطوقبالا كلذنور ؟ ديالو هصاوخن شالا |

 ىلع اودرجو لالادازمث ةك ردة زل الواو هنكرمدهنادقو ناويصيملانر ظناهبتاميتلا ةليالا ٠

 نءميفكو م هدصق كبي دام رضحو ىذرعلاك.:راو هتوهص ارو لامل 2

 قمهناشلو م را وخ م هرطا وخ ىضرأو مهرمأيفاور واشنو مهءأ ربك عج و يرضعب

 الم تيح مهديس ةمراوذخأو ليحرلا ىلع مه لاف مهيف مهئامشو نيالا غاادالب

 هولسفغف هوقرح اورو دال ءلالهأ كا عض اوااضعبىف كانهدونقدنا ممن | .هدنعقتحم

 رشعةةسيف اواصوف ةي رصملارايدلانيبلاط هبا وترا وةيرعيفءوغضوو تاعمشملافهونلو هاذ
 خيشلا رضحو ةفارقلاب هفد اوداراف راهنلار 0 ىاثلا عسب د رهشنمنيرششعلاو عبارلا ةللاموي

 انو الياهونب ويقرشلا ريغصلاناويالا ىفاربقدلاو رف ىه زالاواعفتا ورم قفتاد راشافىدعصلا

 ءا رمال اوءاملعاوغياشملا همام ىشمو نوصوقب ذأ هتيب نم هتزانجياوج رخوا دهشم هل اوامعرا غلا حبصأ
 ىح هنتنو هتحنار يلعا رتسدوعلاو ربنءلا رماه شعن مامأو نناكملالاتطأو داروالاو با 0 عيجو
 رقتساو اموبنيعب روما ًاولاياةدعتاقدصوتآ أرقو تام” هد: ءاولمعو هنثدممىلا ةناواضو

 فسوب ممنعشلاهو هتايح يف ىه رمأ نيذلا مييقاب 0 وكببدا رموكيب مهاربأم وسي رورو ارمأةعانتا : 1



 اموهنعطقسفددا وجضأ 2 ا ل الا كيب ىلع
 1 0-00 :ميق كلذوةا ارقلا,نذدو نفكو روخو 0 هلزعم يل ىل-محو 3

 قالح أن سدو 9 ل رفات اك يلم * تامو 3

 ةنسسيف ْ 5 ا 4 0 فاخوقةئساا ٠ نءرفص نيرشع عبار فوت

 هللاديعدلاو وهو رجاتلا ى وازغلا تاف رعد جاحلا مركل اااحاولا## تامو 9 فلأو نيتئامو نيتث انثا

 7 رعألاع ءت هللا وة: ا نءرقد ن هأث < اثالثلامويإ يفوت ينطدمو

 00 تفل اوةثاموني او عسل ة هكيدم

 1 رعماظلا ة هب راعد صقبةيماشلا داليلا يلا هحوتااو 3 ةبسلا ىلع بهذلاوب كيب تم نعابيف

 لمحارتلاو لا ومالا قرفوةيلد داعلا ىلا هما ,>زريفدالءلا ئمهديبام صالؤعتسأو
 0 7 اسعلاوءا ىمالا لع

 1 ”- 0اوا نحب اوكريخنلا ب 5 رآابلزت أوربلاو رحبلايفاميظعادادعتسا الذل دس سأو قى لامملاو

 1 يقهر الغ هعومج رفاسو « 000 هب ,اموبأ يمسلارييكلا عفدملاو ربانقلاو

 0 راو كامل ليعمسأ عبأت كدا لع مه هيرب اون انط كيب مها رباو كلب دأ سم هنئب 5 م زا ومرملا لئاوأ

 5 ىذلااشا لاو ءارمالا ابو كس ليعمساو ريم ةراما يف 46 :ءاضوعءهلهجو كيب مهأرب اربع كرو

 1 ١ ىلا لدو يت> هريس يف لزب لو ةيلقاجولاومدخنأو ْز ,ك اكعلا باي راوىسلب اذ 3 اشابىطصموهوةعاقلاب

 1 "نصر مهاظلا كلذكو اهمافاي لحأٍن ضو ههجو ىفدح ا ,ملوهدوروأ دال ع تح راوذ غةيج

 يلع قيضواهرصاحاذاي ىلا لصوا لفاكعب
 نمهوب راحو 4 اعاض ا مهاوعن :ماوا ماهأ

 : ِ مم راحو ل>اد

 . روساايلعأ ىلازودع_مياون ف ىلا .اومايأ ةددعرب انقلاو لح كود عفادملاب م ماعيرو جراخ نم

 ٍ  لكنءاهلءاومجهو اهر اوسأاويقث يتحاهيلع ب رحل اياولاز 1 قاس مهريمأو ني عل نطل

 ' نايبصلاو ءاسنلا أوم هس ربا 2 + اولابايفمهواعإرو اهله ايلعاوذبق ةوأ هوم موةونع ءاهوكلموةيحات

 او زيكا وم هرخأ نع مهواتقو فيسلا مهيفاو رودودلبلا . جراخ ىرسالا اوعج مة ميظعةل:ةممهنماواتقو

 7 1 "اورو مولظملاو ملاظلا نيبال وقوسلاو يماعلاو لهاجلا وملاعلاو يدوهيلاو فنا رصنلاو فيرمثثلا ناب

 3 5 رلاو ةب رتالاامياع ف سنت ةز راباههوجوو عماودةدعيلتقلا سؤر نما ونبو جال نم بقوع
 0 اب راهاكع نمجرخو هفود دا شاافاس عقو ام هرمعىهاظلا غلب املف اععابلاطامع ل 3 عدرا

 1 ”هتعاطتحناواخدو داليلا ىقابهل تشءذ 1 وعنامريغنماهاخدو كس دمحاهيلال صوف اهنودحواهك رو

 "7 كالطاو ثولايلادب ل !امو هيلعدينمالامحرفلاو رورغلا نيتليدح لعادو هئوطناوفاخو
 7 ايحراخو :هاقلاوق الوب و رصمتني زو كاذب ىدونفةنيزلابءأ مالا و رسضملارئاشلاب لسرأو



 5 59 دحأ نب ىلع خ خوش اره الاس .دالا لضا ملاةدمعلا » تادو وة 4اس نيناثو عسب كا 1

 ةرك اذه هلناكو يثطعلادأ خ 2 .كاوخأ ودو ىفاشلا يمويذلا ىثطعلا صاع نب دم نب محلا 1

 كيسا تامو #9 ةرخ الا يداجن 2 يفوت لحرلا عن ناكوهريغو ىنفحلا خ خم ثأايلعرم ا 0

 خيشلان ءذخا ف ارشالا:داسا | شا واح شاب ينافولا ين ىلا دم نب نسح نبد# رمعم ا فكفيرشلا.

 0 لا ادقتم ناكو بئارغو ة 4 0 ةنع يكحناكوينولوطلافسوبرمعملا

 ةنس نينا وحنن ء ةنسااهذ هى يفوت دا وذو ةليضف هيدلو ىفارشالا ىلع هتئاقاءانأق قافولا ىداش وأ

 3 و رملالهأن م ناكو ى وا رظادمحأ نب نامياسن. دوادنب نامياس حاصلا خيشلا تامو 3#

 اغأد تعا يالا 54لابانإلا < تاموإل نينامئلارشعىفةنسلا ن٠ مرا نيرشع نما# ىفوت نيدلاو

 0 يدورابلا تب نم ى هلا 4 لبان جوزو لغدزاقلاا ا مهاربا كك لام نهوهو ىدورابلا

 مهأرباامب كا مم٠وثاناو روك ذدالوانمهلداوو قرت ا جراخ رووا مود يف قاهعم

 ةمةليلح بصان»ه كي ىلع مايأ ف مح رتل دلة هر 0 الأ اما ذا كايس ار ىط صو يلعو يلج 1

 ريكا لعق يوسأ هعب لئعال ن :طام ءاىفاد [نحاناسا ناكو ة هيشاو 2 آلا اندتك 1 1 رغثلا ةيواغأ 1

 لك يفهروزيو دلاولا خم كل موحرملا يف نسح داقتعاو مظع لي ههلناكو مهتسراممو ربل لهأبحيو

 قا ا كامودلاو بدالاة بات عماةعجخا 1

 لحجر "ا ناهد مدنا لك بك ار خيشلاوهعارتأ و ةلمآفاق از وهو .ثيواحلا ادذتك كاؤذارغل

 ةيلطلا ضعإ هد ناطر || و ده ياس وهمظع:ءاوهلعف هءاعرأ ع ؛لشودهد اوجنعلزاو :

 ىرود لاهل علاطيو هيلا ب بهذ نك ا اهب ديقف نيدلاوهقفلان 0 ثان رقيل : 1 1

 ولالا نم مواد علا يفول يت 4 :لاح نسح ىلع ل زيلو هيساونو همر "نك هريغو

 دخأو هندي يلعر فوصء اكس مايو ةهمالا بانت 0 أهمذ 5 م ؛ ةولخ هل زم قد 1

 ريكلا كسي نامثع ريدالا كولماغأ ل خلا صلاريمالا © تامو #3 ايمن رك ك1 0 ١

 يداحتيسلا اراه ةيشع يفد ههه د مويفلابهل داب, يفوت لم اذ ىلءريمالا داوس ًارهوراقفلا يذعب 5 1 1 ١

 ءادحاصلاو ءاملعلل ايا ريخاش دان اسن|ناكوةفارقاان نذدو نفكو لسة: سلا نه ةيناثلا ىدا> ني رش ا 1

 أريخاناسنا ناكو يدا رويبلا يتاك اذا دمج ففي رثلاموحر لأ عسب ان ى 6 ذأ لرعمس اريمالا 26 تامو *َ ١

 فيطالا دبع فيرششلا ردهم اديسلا © تامو مي ةيناثلاىداح ني رشع يناثدخالا مونيف ةوناكلاص ب :

 دسنلا هدال وأ ربك 1 دعب يلونوادي رقت ةنس نيهست نعامايق ة:نباآو سدقلاب فارشالا سبقن ىدن ا

 تاتكلا اظفاحناكو و وسلم ناح واح ي دفا دمت للخلاريمال | :6تاموؤ# هللاةمعر ىدذنفا قد

 6-5 رنبر منع لات "الأ هل. ايفون 0 ند فاوش دل وءاملعلا تا ضف هيقو اقفومهللا 0

 #«# ل ا قريع  الال 9:



 5 ة موطن حرشيف ةينسلاراونالا حاولو ة 5 ا ملاداتةءايف ةيضملا ع

 ش هطخ نم هتاقنو همظن نهدي دجواممو ةيئاللا دواد

 هباذع نمازحلا مول يف هيحاس * ةليسو هلالادنع "ى سما لكل

 هبأمب يي راسنا ويناج رنس>و ** ىتقافو يرةنو إذىو.س»ىلامو

 0 م ينطبق و * هلع ٍلونذ وحي قلاخ ىسع

 ارقس ومتثجاماذا نومدنتس * مطلتف لظي ودا ار اضيأدلو
 0 رخآ ف ةبآ مهاأرقاو * مهتاق نم عيياشإ مهفنعا :

 لسيءزو اص ىلوح ذكي *# ةلدانآي أ لهيرعش تلالا اذي ادلو

 3 وبق فاوطلا يف 1نوذب لو * مزعهزل اد |.ءاموي ندر أل هو 1

 .كعنشىنلالكاي ل قا يدق * هلت لق كابالا ينب نمقداشو اهادلو

 كتنثامبحلا عد رداي امايق ةءولو مالكلا أله نع بفك ىللاةذ

 َ : ( قيس نه لوق فاصل

 ”كتنشاماعابق + ةم كيل لاقف كتوشنن .ةأىنعد * هلتا3نداشو

 اضوادلو

 7002007 قيأو ريخدلا» « كنا كاذال تلقف قش لاماةلقن م« ينأ لذاوعلا نط
 0 : البقع ل ءماق ةئسالا ريدان 7 ل“ أمهم "روم 4 رشأ د ا 0 3

 0 زوحو ناي ا نءلاوشن :.مأن 0 ا

 .ةمحر هللا حر هل« هدعب فا مو هءاءفسالا ثكوة.اكر رازلا ةربقااب نذدورييكلا عم ا1لايدباع

 0 .لصالا فر هلا ف رشلامال سلا دبع نب نب د خيشلا لضا اغلا ل>ملاةدمعلا## تامو 5 و

 ” يرويتماللا دحأ خيشلا خويش نءو ىهزالا عماهلابةب راغملا قاور يلع اخي ثهدلاو ناكودلوملا يترسصملا
 1 مراكو ناوذ 2 الا م٠ةرمأعن ندسسحو دوةقادص هفوة: كلا راثمو مامات هق رعم4ل ناك اذ ههدلوو

 أع 1 مدقبب واكب زالاب هدد : ىلا يود 4 ا١ادل اومايف 2 اهلعلاو ان ادلاوعدب و قالا
 ب ارشو يزاخلاو دئاو

 2 هجر نيءبسلا زواج دقو نسا نملوالا 0 ررشع عد اس يفوت هييحا و 1 ودئاون :هد دل ناكور ب

 .ناميلسخم رشلا يلع 42: 9 ىف :طايدأ كلا خم اق نبدلا نينا ع 0 ثلا لضافلاةدمعلا 6 تادو هلا

 ىئى> هناشامز الم لزيلو بهذملاي ارد راض لال ىطاةسالار مع نيدمحأ خي هثللاو ىرودخملا

 مللادب ءخيشلا رمعملاةدمعاا 6تامو## هللاهح ر زينامثلا زهاندقوةنسا| نم ةحلا رمشع ثلاث يفوت

 ع ينا" ماما يف ةاخ يفوناعرواكس انا ح1 اصاذا سن !ناكو لي وطل ا, فرع! ناكو نودوق عما تقوملا



 5 ا ل ع + 12 ديد
0 3 5 َّ 

 2 ءاشعلا نا ىطود هال ريش | مماهلا ىف هرعض> و ىزاحملا ىسو خا شلل عان 0 قدا

 هتب”نمض يفاهدزاجأو هريغ ىلع همدقإ وةمز كي ناكوا نه لاقت قلالودالادوجوأ عجري ماماهتمواهتع 3 عجرم مث ل ا نم ثحابمةدعىفهرك اذومولعلا عاونأرئاسىف «ءاعأر قب ناكا 2 1 ظ
 ىعتنلب ااا ىنغلادب دع حسي .ثلايلعو فول د 0 نس هع دق ٍىزغلان مر لأ دبعنب د خي شلا هل ده 'رخىذلا

 ىذلاهريسأتو ىَح خاةااريسفت يف هسو ردرع ةحو ددحأ مامالاو ىراذ >لاتايث الثقب وو كلانيعرالا : 0:

 0و دك ةلوطم ةزاجاهل بة كو, اك هيافنصع و هلزوكامز ا ار راو فوص“ -]| ءىقهنيع 2 |

 خيش يلعو هزاجأو ةماعلا هسوردر حو ىراذببلا تاو ايئالثدلللا نجرلاديعخ.يشلاىلعو هتافئصم .
 انو ار واغدلا ناودلا لئاسر نهايقو كرد ا بدك ضخ لت كلا دن ماللادبع
 ةدو>وملادحو رشة عجأ رهعمهيفرطإ حيحصلا ىف اولجعلا دم نب ا رعمساخسيشلا يلعو لوقءملابتاك
 تاينالات شت و يزاخ لا تايثالثو قشمدبهتماق' ةدمةن-. لكن هناضمرونابعشو بجرلك َق
 ا 1 ماا نمايشو ىعقلعلاو ىو انءال رش ةعجار هعمريغملا عمال ن ءامردعلا
 ضع ة- الب وضو رتل كندا يقارءلاني زالهثد ااع رضع «عبءايحالا ب 58
 0 لاالمةنشاح وأهغلأ يتأا هد يش اح عم عضولاةلا سرح رشو بهذلاروذشح رش نهاضعإ و اه-ورش 3

 ىلحملل عم ] واع حرش ىنبا :1ا ىلع نيد جأخ .شلاىلعو هّناو رهلز وعابعو كلذ لكما :

 ةموظنم ىلع ه-رشو حيحصاله سوردرمض>و 0 طقلاحرشو يماجالا ةيقاكبلا حرشو
 دبع نبد# خيي تاانزعو هطخضا ينك ةلو طمةزاجا كلذ لكب .زاجأ دقو ى طو.سال ىرذملا صئادخلا
 000 ف نق 1ع واد كا 5 0 رءااةيفلا جرش نم ماضع؛ ىزخلانمحرلا

 ىقطص»خيشلا ىلعو ةعب رالا بهاذملا> وش رايك نم ةلجق رضى ومالا عما حاب حسيحصلا تاغ
 ضعل و ا *”الثو ةبلو الاب لساسملا ماشلا ينذ مى دف أذ ماح ىلعو 0 0 ص لوأرا وس

 هوو هل والاب لل !سملا ةارح د خيشلا ىلع اا راو نا -4ةن- جحو دج أ ثا : الث

 . نط دمو يدبالادحأ ن هطو يديالا قل ادع نب قىطصم بهذملا خ خش ىلع هقفتو ةجسلا 000
 اعلا و ىلب: ا مشاهدي سلا رمعملاخيشلاو ير كلا م>رلاد معو يا ري
 هيلع عمس ىورمصيلاهللا د- د اوما هاي راع عمس ىل- 0 هترو .شن»و مهريسغو .
 عمل ةيتاو ءانهأ د أ رقو ةنيدالب هكردأ قاقدلا دج خ لاو ححصملا لصالابةلباقملا عمد [تايثالث : 4

 نم. ريغ رخآخ ود ,شدلو كالذي هل كنك و هلاعمزاجأو هناك هلع ارت ارقو همزالف ىركللا ينطص.ديساإب

 ف دحأ تايثالثح رشو نيدا< يف ىنغاا دبع طفل اكسل ةايرع رشا نما هك ومولو تدل د
 ىنافولار < و راةلا يبنااةري يف راونآلا ج راعمماس ىليتلايرصرضلا ةينونحرشو محضدا#

 1 مولع ين ةرخ نال نر خلا تاو لا ةعوان ذمه رشيف باباالاءاذ غو طم لاي لاةريسس 0007



 اة اناىلع لبقاو كلذ نع علقا 3 ل رقلانماز < هنم عم نآدوب مهنا ريثك نأ“

 ١ سلاو ةدؤتلا ل لاكي هالك .ثءل<و هنقةيناكوأر ارم جاهنما يلع رد> نباوارا ص جسببمنملا أر ًارقاف»

 ا "1 ادهش برقاب واز يا لقا 3 0 :انسلاةسردمي هسو ردارقيةد٠رمتساف:

 هلزأ 0 رةددعملامايطأ ي < رج فسوب مو> را ىف او كبس || نس> ىف بهذلا لد السلثمو ريرقت

 ندسو 0 كورا رقامقهف ثيدملاسو رار م اوازيطخ هيف يئر ناد ومي طب

 ا هللاىل ةيذج هينا نأ رقلا ليال موقي وةليوطةدم نء«ليالاهماقو هدلا همايض عماذهدواديلآ

 ذهيف صهزالا عم ملا ءاتةسردلا بهذلاوبأ كدب د موحرملاينب او مالءال نمريثك هب عنا دقو

 كذلبقبنا يلآف ةروصاطريزاندا 2 رص هل لسرأو هيلعملاف عنئمافا بام يطت+ن ا نأ دوار ةندلا

 اهلبقف ريث ان دا ميف ةرمدهأ 25 روحسةورفهسبلأو هيجل أبل طلع فك أاماف هيلع افهدرو

 هلزنميف مطقتاف كلذ هبي طخال نأ هللا نه باط هنا ينغلب ام.ف لاقيام وت هل زن ىلا عجرواهر 0

 . لفاحديشم يفر هزالاب ءاعيلصو موب ”زهجو ةنساانم لا وشفاء اد .اينوننأولا أضل سم"

 1 . هةفصناكو ةلثملك ةاضفلا ممح ىف 5 !فا و راسا هج كاك 0 ام ىرتملا ةفارةلانفدو

 02 15و وأق سلي لب ةريكلا ةةامعلاالو ءاهققلا يز سلي الوةهبجلا "يبان ةيدشلاو هحولازو:: نذل رحم

 0 اد اددك ىاهنثو وكيد مالا هتك ذخأو قرزأت ةاشخلساهيلعو ةاغب بكري و قتفافيطل ٠

 0 د نبدعس اصلا خيي .كلا 96تامر د | لاق قرف ةمود ةحرتاءاكو مرجاهل ناكوهتسردعاهاءح

 0 3 . يفايضاةلزنتو «قفريفبدالانفىلالامو موثعلان 126 ايشهيدايميفلء>حيفاون :ثلاهللاد.ء نا

 00 تا مو ت ريكو تال تقاغناوو و هنييانسح اناسنناكو ردميةي رمشلا بابةكحم

 ا بسلا: ةييش هلددجو امن * رش لع فغأملو ١ 0 ا مهريغو ءاوالا يف يفئادمو 7 لو.قم

 000 ةسيناثلا ىداهح سم 0 ونش نيف د ىقارعلا نيدلا با شخيشاا ىلا ةيسأ يذت له

 5 لال هرج نإ ىلع خييشلا نيدلا حاصلا هيقفلا ةمالعلا ه6 تام هو هللا همحر نيع.ازواحدقو ةنسلا

 1 يلأ لوقعملاو هةفلا يفرهمو وأي اء_شالا ٠ نههريغ رم مذ>وج 0 يودعلا خي يلا ىلع 2 ارقيرهزالا

 00 هر ياو طا | لدم ني: دعما ةمقاتلا ب كلا ةءا ارق ىلعاهزالم ناكوةبلطلا عفنو رهزالابا-و رد.

 8 ادد ةميظعهسردةقاح>و روذشلاو ةءرهزالاو دإ دلاخ خيي ثلاودحتلا قو ه هقفلا يف ةيوامشعلاو

 نيد دوا ن ند دام 3 00 رافع تنم ني اخ ونا هللا 0 ذباك >:ءادبأ هناسلا

 0 7 200 ملا 0 ارقونبي 0 هدام ًأوقناموةرمشع عب 0 د دلي: لا

ثو ثالث ةنس ق شم د ىلا لحراو اليلق للاب لفتشاو ساب ان فني ”الثو ىدحا
 2 1 نيثال

د ىلغتلارداقلادبع خس كلايلعاوبأ رةفتاوتس سمه
 20 نم ىلبتملا يسرم خيشالبا اطلاٍلل



 5 رع 3
 هاس.>و هبرل يناو لغه * ءافن ه:كل ناك * 0 0 5 1 13

 مع نانخلا ىف يتريملا * يدول هايف هي راتحص * مهوتبام قون:تنانح يف

 يدهم نميملأن م ةالصو * مودات 0 يلءتقو لك * ثا#ر هير ئهديلعف

 ملسو ىلع هلالا هياع نم هءاياربااكزأ نياسرملاف رشأ  .مركملا يا ىلع مالسسعما
 امه لثم يلع نيعات -كبام د مدقتدق نع كو مع وذو د بد صومار تلاهلآ يلو 0 2

 مدعتو |يدت بوطخلاب جرم # هبف لاقذا ىعاحلا ا 3 من 82 1غ نك ءا 0

 ءاملع راك ن مهوب أنك نملا قاما دم نيدحأ ع خمرشلا رمعملاهرقتلا ةمالعلا ءاءالا هك تامو

 .نءيقأتو و هظفل نماهب ري 2 ناكو راق هنعهللا يضر ,.يناشاا مامالانذاب اذ» فنح: ةيعئاشأا 5

 دعاك كل يدايزلازي زءلاد يعد تو ىدقعلا يلع خ-, ثلاو ىسودقدلادهحأ خب شلك هرمدعةعأ 0

 نائسةدم صزالا عماجلاب 0 :ردتااو' ءأ ارقاللردصتو مهريغو ىروصتلانا 0 داس خ 0 .ثااو يرفو:بلا 5

 ىواكدالا هللا دبع خس .شلا لوقي كال ذيفو ىسدقملا نس> خيش 0 4ع ل ةأ خش. ىلوتم 0

 اور اهفف نون فلا ميج ىف*# كقَعل رسام ا هل مامال اك ” لوط كعل قأاعجر ٠

 درا: دق هل مدخريغ * اذدركتي سيللخضفااوذوه * دححم سبل قطنمب ائابو

 دج ا|لضالاد افك ىفماد # خرؤن تلاق ءاعدلاب ىرولاو 3

 يشادتب ال بنانا نيل بهذملا عورفب افراع# 4 ؛وطلايفا اصةرمشعلا ن س-قالأ> الا ث :داتس>اناساناكو 5

 ا ىلا الو كاذيف 4م اع نومقأي رءالحآز ه4 اوذاناكو يوا 4 او قاو الآف سدا

 .مامالا 3 تامو 2 هللأ 00 كا م رفد ني رشع سماخ ةعذحا هلل دعس يف يفوت يد لزيإو

 نيداش نب د كك 1 نبدحأخب ثأا اصلا دهازلا عرولا ىلوصالا ىذرألاث دحلا ةمالعلا هيقثلا

 0 امنا 6 و ا ًارقناهوةرشع ناقةثدن هيب رغلابةب 0 ةيدشارلابدلو ىرهزالا يفاشلا يدشارلا

 او يوامشعلا فطص٠خ يشااو ىزيز ا خرشلا يلع هةنتفرهزالا مدقو هدوحو نارقلا

 اهيذر طا ي- م ل دل اذا يع ع مشن شيا ىلع 4 3 ع كلا عمسو يرمءغلاد#ت خ.يشلا ىلع ضئارفلاو باسحلا 1 3

 دلاوأا خيشلا قفا ارو و خويشهلو ريخدلا هت ىدب وق ىواث دنطلا باهوا| دبع خي هلا ىلءاهضعب و 3 0 ْ

 د هدو ىلع النا لزيو زوالاةةقرطلا وه 4ب اوكأ 3 وذو هنع تلو ةلي وا ةدم هرشاعو 3 3 ْ

 ةل-- نم ناكو نو 00 خحويش هلو ةيضا-لا مايالا و ة ل11 اخ زالا ذا ه:تساوو 0 ١

 ةلباقمو ات 3 2 ىلا حلا اب ينتعا 35 كالذب هرهد قد درفنا دقو 4 , دررلأ هجولا هتاظوفحم ا

 ةبعر هب تءان كالذلو 8 سل وذ ال لوسا هو ناك عش ِِ اذالاول> نأ رقالةوالثلا نسحناكو 5-50 .دعمأو 0

 وى > سانا نع عامجمالاو راقرلاو هلال ند كي ليع 0 نس اك , ل ربا .الاباماما ىل دف ءارمألا 7



 هدا هدب نال هيح رايح اردو * ا .هاءددسع دق هاترسحاوك

 نسول ةذل يرحهاو جونوىحوسو * دجام دقف يبدناو ىحس نيعايف
 نتف هلث. ىرلال اهآو اهاوف * ًاجادو يوأ. ناك دقيتف انمدع
 7 يرجو هلا ءاتقلا ناد يف قبب اد * 21 ا ا او
 5-5 ن٠ زاف اهب تان راسو # اعدوم ىلهو مت ملم ناحأ

 نسحايا تعءدق دق قدص دعم # اخرؤم 0 مظع نم :ةيدانق

 قدما 0-1 يو ندع تاز د ادبؤم ازون تزف اي ا

 رح اهردكال تابحر ءازك * ةيحن ميركلا ىلوملا نم كيلع

 : 1 ضو رفغلاب اناا ىف # ىلع العلا بر ماستلا عم لصو

 نحو: .دقن يلع عنج ىكب دق نم 00 هنآ همر ؟نسادال ثوعدملا دمحم

 اا ك كدحوام رهدلاىدم © ادهرتم !قامودي- ١ استو ةالط

 ندظ ن 6. دقذ ىلع نحيع تعهد امو 90 ٍيردبك و 5 امبا اكالاول الاازك

 1 10 ترطمأو تد عراوءا ءسأا| تميغهنافو وردا كادوب كام وتقل[ حلا ىداوغ هع هلرؤو

 ١ ( ةديدقلا هذهب يما اضي اهاثر و) تايبال ىف ثالذ يارا شافا هيد تقولا ناكو افيفخ

  داهسب ةلوحكم نويعو * مل ًاتيانخلا نم د اونو * مدعو أ هت بوطمخاب جسم
 1 ارو رتتلاو تال اهران * تارسحةءوامتبوملةو مدنعب ولي ونا نماهاكدق

 ' امامذ يعرب سلو و ىلاريال ايا انعآىرب و * ايولق ب اذأ ف ىرهدحو

 ' ممن طقالثيحنم انازغو # انيلع لاطتساو لاص اماط * مدت. هانجام ىلعو
 ' اكالفنامزلا اذهف انناخ موقأو' نرد بول ةلايوقأ ناك ايلق مطا فداصف انامرو

 ايلول ردلا لاوك ض عرالا هفسكت تعرسافاردبناك * مدقيةنايلغا يلءناهزن

 ةلاعر ؟تافصلاو مسالا ندح# م احا عاش يرو ادتع * فنا ير | ىلعيبلق فذ

 0 مظتمرد زاكو دوجرحب * 0 دسجمم ندم هلاي *مخالاءاطملا يذ قلاطاو قلخس
 3 15 زي نع لضاف ملام * مظعم نماشمنوكلا يفدج وب نأ لق مظعم نم هلا
 ماوأمول في هللا يف ناك «سخح سيف لوقأنأ سعام# مدقم 1 2 3 نيب

 0 معلا س لا هتعاو * منزلا قدارس اهاعو * ىلاعملا عوار هدعلإ تر

 ” سيك عومدب * ىواتفلا وا 66 ارتكب و ع مهدأق وذ سرا

 ٍّ ريرعدقف مر 5 مهوتتال قي "6 عه دام اهات دق دة سنل براق مكح

 5م ًاوالاكن يونلا ذىوزإ# ىرمعلف ئوتلادراوهءاس * منعم مظعأ نيدراوال ناك



3 1 
 هماسهف بقأث نوتككل زربأك * كيل با ادد كعب يواتفال ند

 هماحو زيزعلا كاذ يل اهاو 3 كهعب نيسأاطلا اذ مكاو

 انذش انمدع دق ةانريسحاو 3 كح نايل لوما هحولا ةشاشرو

 ”ي سا ىلع عو.دلاب يد وح نيعاي + كدكشو يوقأ بالططلل ناك نه 7 3 ا

 .يل>تال اكلاب ىدع نيعاي نب ي دكه تناك م علا 5 هأ دهب : 5

 هليخت ىلا تاه دك نيسعاي 3 ىدِقر ال ىر 4| ىش نيعاي

 هلالح مظعلا انالوم تاهو 3 يددقمو بواطاطاىىت وءناك 52

 هنا رح ري شرعا بر هأ نحو * كيور 2 5 ١ رمعت امود انعم

 يذلا يلع مالسأا ع عم ةالادلا مث * :دعقم 6 ب سودرفلا 2 ا .-حو

 507 ماركلا ماع لع < يف اة> هو>ر قرد

 .هداّؤف نو ا نأام د يدع ا مالظلا يف مو مد نع

 * اه شم يف 4دبح 1 عامسأ د

 ) اضي اهريغلو 0

 نزد هتاقيوايف رو رعد لكو ع نأ همايأ لا اردد هللا آخ

 .نتثا هبام هرهد ند هل لكو 32 صخاوش الا رهدلا اذىف سائااامو

 .ندف هلانقاو به هرايداو # ةنمم كشال رددلا اذه هن

 00 3 اهاناذ ن* كديور ان 0 ره هرلا كلذ نئ' انااط م

 0 ميرك * اخذ 4 درد» 5 انيفلاو

 نعوا عرشلاو لا ىلع 3 ةودق نك ىذلا قريجلا كاذو

 نمزلا كلذ ه4 ددعش نه انهرداف 2 اننامؤ باق ربأا اذه ناك دقل

 نحشدسم دقراودلاكالفلا اذص + اهعمد و بعدا يداوع هتعمل

 نهوىج دلاردبو تباف يحضلا سم ذو# | تراغو اندلا تملطاو

 نادف هل نن كوي يذلا اذ نهو #* هدب لئاسالو يراتفال نم

 نكتسااشل ا فانراصب وع باغناو# دلخم ليلا ركذلا» تام نأ
 نكر دق بذسهلا كاز ل[ لكو هل ةنانولاطااوا هسا 5

 نذعاو يهنأ مدستلا نو ا د همولع فالنمد عم م-يلع ويرد



 37 ذزاككو هساوح نع بغيملومأي نم الا يلي الكلذ عموهو طقنتابورمشملا يءرصتقا ناىلا

 مسالا مث كا ذك ةيسونسلا ةغيصلاب سو ؛لعدللا يىلصي ولا ىلع ىلصإ ٌمةيمةيدمصلاأر ةيةدملا هده ىف

 اليل ' 06110 هدام هئاع ءوبور بو رص لك >حرايودو ةيساردالا اي ند ني رشعلا

 ىلصو ءامرالاموي حمد يف زهحوةنسلا ن٠ نهب نرخ رع لاوزلا ىلربق ”الثلا مويىفون ىت>ار اهعو

 بيطأن اوقليادلا س.شلاراو2ءاردصلا ةبرثب هفاللس ادع نؤذدوأ دج لفاح هش: رهزالابهي اع

 كس ناوحملاد# خشب ١١ ةمالاعأاو لملت هأن ارو 1 نوء.سو ,سرمعلان .هلوتامو إب رشا

 ةزان :1 روض َتقو تداشنا اوتابالا

 امدع نه شيعلاوغدي فيكو * راسنيبااب لضفلا ةلودو * رارقلا فيك يسنناي كيو
 رابعا نيرضتسما نسويف * ةنضقا زهدلا اذل نا *-رادد#ىلا يوذني ىدرلاس اك

 يونلا ماهسإ مهامر كو * راخنلا ىزدي ناك مزيلاءوق # ىلع ايانملا فايسما لس

 راحو ادلع لاص امو هذ. * اقباس 2 امو # راثب مسد ا اك

 يذلا نيماملا ماما دقن * راهنلاه+ود وءاابنع ضعلاب * ةئان سالا قاذا قمح

 ىوح ىعذول نس. هب منا * راحبلا هيدي دو>يف قرغت * يذلاءاذء ارحم ىدطاس

 راعتسم هذطل نمامصلا فاعل نت قاخ هن'ز مح دوطو 2 راع هبيفام قال_خالا مراكم

 0 22 0 يذلا كاذ ع در ىد 4و ىقدا لها الع تفطق 1 ط لغو ضورو

 اقما ءالعل ام ال_ْفاقَو * هركد تب داس اديساي © راقولا مامإ ىريسملا يتعا

 ٠ 3 لا لحل جات دط هاج د هل ىحر بام قةح براي د راوخلا نس> وق دصلا دع يف

 راطو كاز لحام همل-:5 * عم قاخلا ق قااخ هيلع ىلح

 12 اعود نورك نعا + تكسام نامحإلاو لاالاو
 ) يئاخادمح[خيشللو )

 يذلادوجلان دع.وخويشلاخيش# دحوالا مامهلا ريالا حلالا « دجمالااذهدقفلنويعلا تكب

 يدنلا فكلا ي>اص وملأل خم * مهباذ ذافاعضااحواملا فهك # يدئقت لضافالا لك هب تناك

 ائبولقو اةويع هيلع تنزح * دروملاب>رزاكدقيذلا "ىن *# ربان س-ققتااو فراهم لا سهش

 هدقفل سو ردلاو للا تكب * ىدشرلاس ؤرلا ىلءسوردلانز>
 ترهظأبك اوكلاعم جورب اذكو * هيسدتمسملل امءاق اهيف ناك ذا
 اذيو  نويفلاود لئاسملل .نن. 4# كرقلا مامالا كاذ 000



 0 1 : ام

 ةيرحلاتاحفنااو ةلاوشلاتا مسفلا هيلع تب .هو هس لتخاا]ك ناكذ هب ارنللدبو انج

 اهلك ةديدلع فاوق ىلع ةديصق نب رشملا وع ن2 0 هناطر>و هب اشخ أ ىلع ش *ةنو هلأ انيهقاا ذحأ

 تيهذو اطا#تكرثو ليتااناير >و ليدسأ دلو وكلاو رودهزلاو ضايرلاو روك ذاايف عادم

 رادار ردا ٠ منابدقو يلع حالفلاوبأ لال ىخأ دلو يفوت نيعبدو عست ةنسيفو اهريخكا
 كرو لحدافملا عاجوأ و لزاونااهياءتلاوتودحا ر:قفرتاوءراناح نط ظن او دلع رتل 7 1

 رتفو هياءرصتقاو ةيقد':داابىذلا تدبلا مزالو كانه ن٠لايعلا لل: و اهريغو قالوا ىلا باهذلأ

 ةيعرشلا لئاسملا عجاريو يواتفلا ىلعبتكي و لزم لاب سوردلا ىلع راد وردانلاىفالا ةكرطا نع

 لودالاةاءارمو حيحصلاسأيقلاو طادتءالاوةءجارملاو يردتلاو ةنايدلا عمو دكت اياضقلا»و 2

 غيابتو ماعطلاماعطاو نيدراولا مارك اونيدفاولا ىتلتو دئاوفلاو تاقيقحتلا 3 راظمو دعاوقلاو

 ك0 لا ونال ناو ةشادنلا عمبناحالاو براقالا ةاعارصو مارالادصاقلا

 تاكتالود هوجو لإ لخييالو هسانيامهعم لميالو هسالجهسفنب مدخيو قافرلاو بادالاونالحلا

 ساجي ناكةنأهقالخأ نهو#هلا اعف | يف ةن 1 انةلاوقا ف ىدتس خال كارد ١ ا

 ةعطقوأ ار انكبواومزحت هونك م : يأ سابو اهمودبو ا.عب ناك ةئ .ه يأ ىلع نا ا

 وفواندركا [ناكو قا ةاامفيكماني لب د: شارف يلع مأ :ءالو مزحموأ ىريمشكلاشوأةقرخ

 رمسيتام يصرف هرخا موقب و لوللا لوأماني ركسفلاو ةبقا رملا ماد ركذلا ريثكر يبكبن :اح هللا عمدلو سلاح
 سمشلا عولطملا كلذكساجيو حببصلا ىلع .ةرحفلا علطي يتح رك ذلابلغتشي من رتولاو لفا والا نم

 مودا ناكو ن كما! هءايرا ارذاحو ما ودلا ىلع هيأ داذ هوادنتس:سلاج وهو مان , وأ الياةعجطغيف

 نوي ة ةمياوىلا يعد دوأ 0 بهذاعرومتاص ين ينالوة.الو ناذهروناب«ثو بحجر

 ةناؤاط كلذ عياضيو لكاالا كلذكو برشلا هوب واه ذخ اي ل كلذ دريالف تاب رشلاو ةوهقلابهيلا

 مظوقع 2 مط هتيطاخمو هةشاشب و سانالهن رياسم ععناكو نيلاجاو ناكملا بحاص عم ةطسابملا

 1 4 دوت خشل لاى دسانخيشة م تم دسوللا حولالا>اذإ امشتح أروقو مسوفن يفةب طا مظعو

 هاكر انتاوز ىلا ل حاز هااعو  ة يناذادي ع.اجلا زيلهد يفالذادهار ا امدنعان لوقو

 هتبيه ن٠ يناخادبا بديعتاف يطل ّك ا نولرقفهتءئرواخلاناساول ساق

 بحاصولا مهن ىل لاقو مست ىنفطا ذاتسالا تربخأ كلذ ىلع ر ركتاملف>اوشالا نم هريسغ نود .

 عساوةبيشلارون» ةيحالا مافع ن رولا ضر أ سيدار كلا ءذيذ ة.اقلاعوب ص هتفد ناكو ** رارسأ .

 هايم لح ءدرظنافرصب الهنادوتو ذا هاري نملك هبا /ٍ ا نين حاطارعشريزغ نينفلا ٠

 00 تبرغولاوزلايو مق تنذا نأ لاةديا ةلادنأو ةديفملا هّثةي رط يلع لزيلو

 عاجطضالا ديربامدنعهت دء.ه::ذقا.ش ل وانتالك ن اكن ةيوارغصلا ةضيطابام ويرش عينت الاعتو لابقالا



 2 لك كامن "جستن
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 2000 ارطاوصقريزا هتقاطلنمو * هقطنم نشح نَم هسالاج داك

 ايستكمقالخالا نمناكوالا هب ل

 ابسح نهرص> نعاهراشعم لكت# مش نءو تالاك نم هل 5و

 ارحمعلا يرئامويهيريضحب ساحاو# هذ_تاحم راظنت هسااعرضحاف

 ' ايحوام ضعب الا هيف لقأإ و * هنسا# نم ءزج سانلا نءاح

 !.هذلاوردلا هادي كيرإق دق * اندم سنا رخافو نامزاي هن

 امرعاا لضات نأهب تربجت داك * نمو تربحلا نازهتعلطا نماي

 اننر لتعاكارك دب ادتماك اه ان..> هل قالخاكىمسأ 0

 اجلا ليسأ ءايحنمدنكل * هتزع باوثأ يف لفري كانأ

 ابلط دق وفعلافهبيع نع ءضغو * هري2# ' كننم 1 ا هل د

 | 1 1 دلت كل ةظحلب » هملظات نا ا اذ لمشاو

 أداء اوسالا نع سم الو + الاف ص حارفال ا ىلا حيف تأ 0

 | م كاتس كوم لكو اطل دعشلا ناعب تح راالو

 نيعبسو عب 0 ذي 1 سطادل وعدل ة5: ماض اهفلاقو

 3 5 : ةقرميم ءارغلا أنرمصه تدع. 0 0 اك افاولا. .ةالاوزعلاد ت تقولاو * اك انه دعسلا نانسسملا دلوب

 اكارك ذبانبد !متاروطو ار واط * اثنمت ىنسالادلوملاب قرولاو : اكص انه رونو كاذ روثب
 1 ةئموا راتيالوم كادو د مك < هللا قبأو ءائد شو ا 0 ريك .ضراامكالوءكالوأ

 0 3 اك انهدعستلا نين 1 _ بع لمع يفو معي نياثا دن زأأ 3 ا قوفي تدب نمض يف

 ىلاو ريقااحلاس خييشلاةمالاعال

 ٠ ىرفظدقك.ءفيللق ودا # مزال هب ترفظ نا ماما

 فر« 26 ل ه”لاككا 7[ لذي

 5 و مولعلاو ص ر 0 اه 1 هلا 3 أط هلعأ ةناك دقو هأ 0 طقل لعارستن < ىلاهت ةيشاح ةحامإ ديفاه 8

 2 : ملمساوعو مم اوعأ خب راونوةريذ 17 دم هيناهريغوةنا:ثدس 36 ل 2 ا ترعب

 نباي ريهشلايدادخبلا ى هايعلاتأ ربلايل |نيممها رب تهوي ل ا_دواملوامنم ا

 : ءالمالاب رعسشلاو ظن , أدوش“ ادعيصت الضافاماما ناكو ا ءدو سم ة دس 32 دلوملا

 خس همي 0 د را اصو هل طيتغاو هءرك أو مجراه زنا فاكت ريغ نه 566 .ةيفاق ىىفالاحترا

 070 هبديتف ليث ىلع فرششملا قال وبل زن ماقاف امايأ ضرع هلا ق::او تاهزتاملاو قالون لزانعةعامجلا



 انرهدق ريهلاناف ىلاحي 7 # الدق قاشملاةد أب نما

 ا ركح يوه ايف ىو لمحكو * اسأ سد " ىنبةسل يمرلظاي 5

 اد ىرولا نيب ىوطأ يف ينت ريد #* اق تع: :صامينكي كديو رالهم

 ابهتامرحبلا يحض أر حبلا ”ىطاشل .* هيتب رق ول بيط كافك'امأ
 1 عفتر ١ تاتا عمدمو * هل ليدب ال داهس كد

 كم ا انيس * تنرقدق ماقسالا هبنزح طرفو

 ايرقاهو هذا |( يرطا لو ع اه 0 و اهيناخ نساملا كل

 ايما اهراون أن هر درلاو سعشلا# يحد ا دلابو ىلع يدق

 اينسواطدإلا انرام رضع ع ردع حارا ك1 4
 ايحو امضعب ن٠ هدنع هناك * عاوود قران امد كف سب يأذ

 ايضخ دق قاشعلا مدي هدقت © هب نيةرثملا يفرك ناكنأ
 انديءلاىرترظناهل ديعلذدلاو * همداجت قطللاو 5 ولعن سلا
 ايكردق هب دخ ىلع درو فطقو * هفنمحارلا قرتع شربين
 اي هوهؤاك خ1 فكما * لصلئامشلاولحان واط!

 ايص كنءناولسلا ة (جيملاالو * انناقولالا 5ع يفعمتسإمل

 اترئالببملا بابرأ رئاسقافوب « ةسعإط مايالا تأت ىذلاوال
 انحذام د لاما زهد دين ع ودحرا رهلاد رقما الا 0

 ادعو وكلو ركع هل فو سك ال نكاو لايكلا سمش
 ابصقلا زئاظاءارت نونفلالك * قفنو: لا نانعأ تءاطارخ

 ايعص اعضعمأم اذا ذالملاوه هت هع وا ام ذ'ثارغااود

 يزال كردأ كو نو رانا # ءرعورد تكاط صح
 اهو ردك هو.حوأ لكذا * ةبطاق نايعالا نعي هل فا

 7 مانالان وداد ناكحوالا #* ةدم قاد نم يجف

 0 اقدح ءىدطاو قطالاو# هعئاص قر ةكاو ماو م قارعلا

 ايكش ىروأ لكى قدو ناده * 2 لق نأ مر ا

 1 لام الا ند لانو الا # هاون وج رب بلاط هءاجام

 اءذك «:أإءافر 3 ةمدم * اهردشا- و اق ن» معد هسفنأ

 ابهو ن٠نا دس لني نسق هعم ال دع كا !ةعالبااذ 35 5 ىياصلا 5



 00 "ا يدع رحب 3 1 0
 ةهابريخ يلم يلاهذخن #2 ةرعش ءدعلا يف نم لالح لوصأ

 ةنارو بيطو كازخأ يدبمو * ةراجاحصأو قدص ا

 هام تيا 6 تا'وماي>او #* لداع مسق ثيح مغل سمو

 ةحاط سمدنعلا وس كانك * روع 6-3 مثول 3

 رك اذتو ىلا هلل ا.بمحر ا س1 نا مامالاو يثوطر اها لالا عما هناهيف لصألاو

 قدصي ةراجصمدابع ىلع بىلاعت هللا عسو ةرسش عل الملا لوصأ ىمويلطبلالاقن "'ىثهنءيتب ل١ لالا ىف
 ا 6 عر ادخن انودا را يسلسارد 2

 مامالالاقف ةجاطا سي سمدنعلا ٌوسلاو رحبلاديصو ريااديصو لدعب تمسقاذا مئانغلا سنحو
 .تاميملا ماوه ىذلا لالطان .ةبهأىلا :نوكيا لوسالا هذ: دييقت لس. لك ىلءبجييشوطرطلا
 لاق يدجت انامثعخسشلا طنا رلاقمجرتمللا طخيتبي ا رد ةدئاف 44 با وصال قف ةولالا ل

 ردلايفبلكلاو راملاالا هدامح حيبسإ ا يا هنرودام ىم علا دمحأ خيشلا طخبتب ب
 قاخ نم يد ىق.ذ سمشلا لةثئامةسدعنبو رم نءاضبأ يأ رو سا. عنبان ءخبشلاي بأن ءروثنلا

 ىفو ةنطفلا ل ياةلاوهو ىنغ عسج ءأي ,غالاو مدأ يف .ءاربغأو ناطيشلا ن ناك امالا هدم حبسالا هل

 هللاهمحر يطور .سلا لال ايواتف

 ل رجشلاو عرزلا ب طرأ فا فو 2 تسلل ارضالا ةرا|تصص ف
 0 قاع حضر نم لازام + اذك هنم 0 تا سابق

 لاقف تلا اذه يف اهتاوءرك ذمدقتام مجحرتملا هب ادا

 ركتاللب ساو زان + ىلك + اوتندقدنلايف اذك ءاينغالاو

 ناو.للا نهةنأ ا لذ دب نهددعىفدلو

 هاي [2,تك ودعا ناو.للا نم * ةرشعناك دق ءاحيفلا ةنلاىفو

 الثادفلا شك مهاربال لوعو  ملاص ةفان دعلا يف اطواف

 العلا ئذدو'دنينامياسل كو * مهميلكل ةرّدب يتهنءاتو>و

 الملا يف عاضاد رمش ةالص هءاع * د# لباو سيقاب دهدهو

 الكوت٠ امظان ىف رى هو *# مملكو ريزءال را اذ ىلا

 الزكهذعلا ظفحافاهبف نادا نم فددويأ باذم ”هطلقارب

 ةديدقبالا هترثكعم اذ ن٠“ "يشب رم اذ ع كلل ن٠ هبل ىلإ ةماعلا اعتيدو ادام اذهو

 همحر ناكمن اثالذ بج سو هنا وادب ةةيأ ءابدجو ناب ملا 2 نيدلا س ع هيلا مالا هلأ هد يحل ملغأ نم

 3 ميج ديصقلاو | 0 نأمل اما قز 0 4 5و هل دقوا تاس 1 ااا هادم سل :ا يربال هللا



2 : 0 

 مومت عم مط نا | يفو ددجتوأ ديازتدق ما # تدس ” موب ب بابثا ليمفتل

 .درعي قزرلا را هل لو + اللا قرخوأ ريع 3 ا كوربمنينثالاىفو

 دصقير معلا لوطلار غلا يفو مل-عقز زرل نس وب يفو

 و :دامعلا لود هلا ىفاكد وَ لاا مف نيم يِ ملا د وقملايفاع

 جدلا كر 2 بصغو ةيه * ةرشءنطاوميف كلام نيءعذخ

 مح لصأام ريغ نهقدادتب #* تدغىوعديف ضودقملا كلذكو

 ملاذ وهو درب ضاق #* ىبذق اذا بيهملا دبعلا ك كلذكو

 مزنا:بوث نيعف تام ضب هلا لبق 3 بوشب يرشملا ءكالدكو

 مكر بلك سهاد .ءا# دسافوه يذلا عسب 1 كاذكو

 ( ءارك الأعم حصياميفهلو )
 دمعلا نءوفعو مال_.او نيك * ةعجرو حاكسنلاو قاّتع قالط

 ديترغال رييدتو ناعاو حاضر + درذنو قر ءالتتأو را
 يدسما باجي الا داليتسالا دمعلا نع # مهحاص قتعلا اذك لع> ىلع قالط

 دعلا يف نو رمشعء هاو كلا اعمحصت * اهاكفاهذخف ادءال لوف

 ( تاهزوعطملا لوطا ف و3 :

 ة>ولهةرارهةفارح هللا اه رم هوعط

 : ةهافتةواللا> ةموسد ةضويقةص رةءةضوه ْ

 سصوصخلاهجولا اذه يلءموعطلاثودح فقاوملا رش يف لاق هصنام تاي الاءذهدنعهطختيأرو ٠
 بتكو لئالدلا نعةيلاخيواعدموعطلا ثحا,«ليقاذل«نافلاةءاغدنعةرامأالو ناهربهيلعمقيملاهم
 ناسالا هاظ ضبقب ضباقلانا ضبقااو صنءااني قرفلاديفحلاةعومش نءالةناضيأاهسشءاجج
 الص أهل مطالام هفتلا لاقيدقو محالاو زيا يناملث.ةمودسملاةهافتلاوهنطابوءىهاظ ضبقي صفاعلاو
 (هلو)يتتاروبتملاوهاذهوديدطاك

 لطب ا يلج م بك ماذكي رك كاردا
 ١ ىلخا مزاح دانتءا اذذ #* 1 عفت حاضت دعاوق

 جايسصالا ة ةرغي نات ظفحاف 6 لطم اع املع

 هذ عاف يريمساي طيسبلاا ذك  هفرعملاب لق ىنزجلا اوصصخو
 ترن ظف+ اف نك ارذأ رجئاوإ ع أ دق ديدح كاكداكاذك

  لالإلا لوصأملقن يفةلو 9



 2 كا لادعط عم ب تلقر دك + هقرعو محلب قاب هرهاطت  (رهاطلامدلايف هلو)

0 4 0 00-7 ١ 

  0ش 7 ملفن يف 0 1

 انتعالا ١ 1 لبقاف ة ةيتم + اهزدحو راهنلا تاعاستمراذا

 انرهظن رق من ةرجاب * ةوحض هود غم "روكي قورش

 ان قأ ءاطاب بو رغ ليخأ * هرصعف 0 م هنريبظ

 90 ( ليللاتاعاس ىف هلو )

 : تي دحلان قةشاهم * لواف ليلا تاعاستهرناو

 انطناق ةفب دسلا مث هتنازذ * ةموح ةمشع مأ ءاشع قع

  انعالباهذشك رافساف حامص # هحبصفريحسلامث هنرهبق

 نا 0 (مدعببرسشلا غوس الاميفهلو)
 مهام ول_>ومامجوماعط * ةرشعدعب نمءاملا برم أ قوت

 8 59 وزذسدعب نءاهظقي و ههك اف لهم دعل نم ةبعّدمو

 2 كمسلاو كلذك اًيغارب قاأو * لمقو قبوانم لسوجلامو

 ( اهفعقوف بتكلا عضويفهلو ١ ظ 1
 .هدراشاظذحو زوح ىلاردايف # ابتسم مولعالاعخوتمراذا

 : هدراوتاوعدورابخ أ كاذك مههقفف مالك ريبعتف وحاف

 ةدراو رات نسال وون وو 2 يفرك ءاوقلا م عاذدم ناو
 300 عال ومالا باتا يفهلو )

 مظاذك 0 * كو نوكم © اي ماو ءانإلا باقلأ ناآلا
 | مزح 2 رجم بدأو عفرب 0 ف ا باىعاباقلاف

 ( حابصملاىفام ىلعةفش ظفا يفهلو)

 71 لدو ةمق ةافحج » اوققح دفا ظاحاةتاضودت < قاد تاذي لا هل
  دئاصلا ريغل عوضوم راقنم * دئاص حانج ىذل رسخعو #*# ارو ا ا 20

 00 عسبسأ موطرخو مطخ
 ( شفخالا بهذ. يلع ةبطاخلاءاييفهلو )

 7 فرحا يذالئاقنيرمضتو * فااخم يب رذااييف شف>او

 (باينلا ليعفت ىفهلو )



 0 رالا 0 تفصال تاودخ 0 3 اد نعي ردملا
 ةيفيك ىف لام الا غولبو بئاغلا يلعم كلبا بئاظل'لوقلاو لسخلاثسلايف لمحل ىذاو ١

 ضعبهو>و نع راذسالاحالصاو ضورعلا 0 ة.حرزآ اضايرب ةيهبلا لوادلاو لايقتسالا
 ةلاسرلا ىلع ةيحيفلا تاهسنلاو ظ ثلا ىلع طرشلا ضارتعايف 2 ا ا وراخاردلا تار

 ىلع تارصتخملارصخاو قئاقملا د قئاقديلع ق وئاقدلا ى ة ةخو 31 لفعأ يلع ةلاجعلاو ةيحتفلا

 ردلاو ةحطسالاب قاعي امهف ه>حصفملاو ةيحتف ا تاواو 1 ةننجلا تارمثلا ا رطنقلا عبر

 ردلاىلع ةي_ثا>و لمكن ”1 ين.هغجلا يلعهداز ىضاق حزش يلعةيشاخو نيزاوملا رعي نيمثلا

 فقاوملاو لوطملاو دةحلاو ماصعلا ىلعتا.ايبقتو شاو> كلاذريغو جملا كسانمو لكل راتخملا

 تاموسرلا نءةلامو ىتشةس سدي نيهاربو ةلثماودداز ىغاق لعىجؤبااو ةمكحلا ف انا
 لوس أبت افا ركالاو تمسلاوتاهطاة فرعا ةعب رماةل الاامتمو ةعدتبلا ةعفانلا تالاآلاو ةعرتخملا "

 لاما عقو نيعيسو نتن ة:سيفهنا قفتاوةحردلار اكربو ةيرا ةلاةرئادلاو قل رطب وة

 امتيمامرجار دتماواما شه واهكروا مدي دج دمتوا يتيسر وارعضو نعأ لهجو نيب اقلاو نب زاوللا يف

 ىلعدسفو لاومالا فالتوقوقملا عايض كلذ ىلع بت رتوت تانوزوملاريداقمتفاتخاو اطخلااهيفر 1

 كلذل عانصلا رخو كاذ حيحصتل مجرتملا ةمهتكرحن كلذدنمف هيلعاوجرد يذلا مهديلقت عانملا
 قي رطب اممسرو تانوطسرقلاو ل راككلا جندلاو ليقاثملا ررحو نيك ارسلاو نبدا دا نم

 ا ءانتاهداعمالا وما كاذ لع فرصو ىددنغا عضولاو لمعلا مسملالمأي ىلع جارختسالا
 خبشلاو نسحىلع خرشلاو روص:هدوسلاو لولخ يلع ا ديرو اوقماقلار اكرضح مثلا ظ

 يلع مهملطأو كل دىباوضلاق ب رطم هذ سعوأ طن أ نمد لع مهام مش نيب ووهديعو ٠ مدبر نس>

 هعضو مداقتاما وطي اويعتاما كمان اوبما وعفا زذةجلا "اور كاوا سل :صلاو عذولا رس
 ثرر#< ىن> نا. نع نب دو دادخادا سم يل سالاكاذةعان هاوار 1 صودمتل تد_سو

 ريتناو اهتناقاب نوما ةيعرشلا ةلاددلا سالف ثردواماش ساس ا أواه ع طرشلاب

 معلا ةرشوهاذهور < لاب اتكلا فيتم: لعل اسال اوهاذهو ارهشاكلؤ ف 01
 وأ دقن ةبكللاتاكإ ننوءاشن ل 0 ايي قي ىلاعتهلوقب | لارا اشملاةمكملا وةفرءملاةحبتت و

 رفكف نامزايكنيعتثنح * هلذع قرتأل نامزلات فاح ردك ارح
 هلوق ىوغللا بارعالا يناعم يناهمنم طباوضر دئارفو دئاوف ضعب يف لولا هنعىورنذ مظتلاامأو |

 ان لزج ونيضو ناب © هةافمد ا ورتع عم نيتاغب * الصفمءاجبا لايف

 هدابج تراصنوللايبرعدل # دلو وا وتلا وأ ضل لك * هداسف وهوءيثلاب رغلازا



 0 الرطسالاو ذاصرألا قاغو تالا وقاتل الآل 00 كر

 1 نيدالاوةيركمسلاونيدادخلاو نيطارخلاو نيراوجالا لثم عئانصلالاغتاودأو ةرسدل طلاددملا و
 / يدنفانسح ل + هةعانص يف فراعو نذةءلك# عمت و مساةتلاو مس هرلاثال او 0 نيشاقنلاو

 0 يقف را كاب زا نناك ونا وض رىدتنا ىلغو يتاعاسلا ىدنت|نيذباعو ةددعاتك اسناكوىتاءاسلا

 7- يفاعب .زلادم خميشلاو ينيك اكسلا مهاب اوىلافقالاد م خيشلاو يفر دنكسالا يدنقادكشومىشلك
 1 دأل نمو ب ًارنمءالؤ ره يقال رسايل ةعراوريظاقتلاو نيك ازلاةءانص قاس نكو
 0 ١ ميعئاتصن .هلاودهأو نيسخو عسا ةدرم كالذو ةسد :ةازع< ةءاعا ؤرقو عرفالا ن بالاط «ولار ضو

 2 كَ ةوَملا نهدوح >اوتقولا كلذ 9 ماورمشنو مهد !!ىلااومهذو ةسدفت ءايشا مال 1

 يفر كلذ زيغوءايملا طابنتسا ولاقثالا رد وءاوطاني»اوط لثم ةعيدبلا مث انصاادباوحر اا

 .ناذكلا طال لاو تاءاخرلا يلع لوازماو تافر حملا نم ييمحالا * ممر مسرلابهلافتسشا مايأ

 ١ يفاشلا ماءالا دهشمو نود وتوةيف ثالاورهزالا لث:ةَريبش د اسمو ةريثك نك ان1قاهجدأو

 حطسب ةميظءعيرخأو ةباوبلا يلع ير و رصقلا يلعأب ةدحاو نزلت ايران الاقو 0

 نا.دأ ماوحسمل ةهاز ال كانهنوازيياوناك نيذلا ءام الاوت أرفامقابر ل ةءطقأ عنه «قب عمال

 2 نفدم شوجي كلاذكو 00 أ ساءتاب نادزوب كلذكو رفصلا !اةمءطالا

 روك ذا ناوضررك ذب هيفدونياموظنم اًكراتاملع شق:وهللاهمحر زازرلا ىيعب رح ناو ضر سامتلاب
 701 مرتلاوتقو لك ىعارو لص * نم ءاعدزاجزازرلا اةاوضر اذهودو

 0 5 هردق يت ربا ن ساه راث * يبا ةلوزم ءاذ 0

 0 35 وحس و ريشانملاب طالبلا 7 اوراصف كلذاوماءتمدخلا نا يح اهريغودل 0

 0 )از واسريو لب رك ايلا, تاسادقلاو نطانسملاب هلادتعاد سدني إل ديدكتملا مسالا
 00 ىل 0 يلا ماحرلا عاسموتلو ةدعانصض رشا تا ناك امان )

 7” هلع نوذحنألا وقالو في راعتلاو ةياتكلا ناميءامو لالاغلاو تارا 1 ريداق.و مترلا
 0 : كيف برعلا ءانب :!رمبلاطلا ن 3 ذاف مهاعبالطلا لاحأو كاذب لائةثا كرت 0 00

 007 ىلا ىدب ةادوم-عديقت كا رال وم>اءالان هالو ف ارقلا لمس نيد كااديملك
7 . 

 ةاوهقنلاةسرا لوود لغتشاو
 يردتلا وايواتفلاةء>اّصوهئار

 ةنالحلا ليا لاو ةيهقنلا عورفلايف
| 5 

 35 0 صوصتااو قحاهير < -ماهذ ار مهيواعدو مهعئاقو ف هن ومفشسل س ااه راعيكتاو

ا وهريغ نؤد١اوة غب الا نوقنيال ةامقلان ا
ل رع اتا 0 1 هد: ءةعجار هال ديق 

 1 : تديتناف ىِ

 دعبل تاقيقحملا ضع 2 اللا ينة«.ال مج رتملا ناكو ءأ ةاللددعب حشر ةوهسعأ جارو هتحر 9

 ه0
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 نامثعديساهدلوو سادصدلا دمتدء#سلاو 1 زأاينذهىدتفادهتو ىناؤ ريقلاملا- معيش كاوا

 هقفلاف زنكلا يلعىلب زلا ص يول يو 015-2 4 0 ثلا حبش هنعىت دان نميو د#ديسلاو .

 وققح لل ؟ايبملا ضع يف هشق امينا وملاباتك 1 ساني 7 ىلا ل 11 نما كو ىنملا

 وهنءيلابهذأىت> م كناكماو ربصص امط لوي و هنمقأد نيم مقبل هاهاري وصت ىمقوف ةيلطلا

 لأ 7 دلل خو ةرايعلمساب هلادر ودرف مح رثما ىلا ىنأي وميلادوعاو كلذيىنءفرعأ

 رام هنعلوةيناكو ةصريغ كلذهنمر ركتدقو فاصنالاو ةنايدلا مظع |نماذهو مهاهققحي وهسرذ

 مهلثج ينث ء4 يابا كي اوأ# عييجلا هللا م -حر وهالا اع دازوةفحلفلاوةبكلا لع ف3 ١ ءعاسأملو

 خيشلاو ىوادجلان هس حطب ا داو يحايدملا د خس اضل ا 31 :ء ىتأت نو # 3

 اريثك همزال يعاج كااك ما يشلاو ي وا. ءاهلادخيرشلاو سنوي نيدحأ خرشلاو ىدوسملا ده

 يق © نونا ىثاو>واحورشو انوت٠ كالذف فلاو ةيادطاو تاكملفلاو ة ةئيطا ىف ه ءدجلو

 ككاو نودالف نيب زاد اوقب راغملاو نائسغادو ماشن .ااومورلادالب ىلاهأ منيشاف الام

 ردكف مولعلارئاسيف يتكالان نءهانتقامو هدنععمتجا|ه امأو يعز.زلا مسهارباخيمي ثلا نبي زاححلا

 ايما ارا ءاح ومس ناكو مريسغوأ ءاملعلا نمءريغدنع ةر :كلاىفاوم راقبام عمتجااماق ادجت

 لوملاَف الل دعأناكمت اي يح اهعايضوابع ١-0 اهتك ف 0 !!ناككلذو ةبلظلل .

 قومشالا ل ةيلطلل ا رهزالا الع لوادت,ىتلا ها !تكلاو اذهساهيفعضوو 0

 ديحوتلا 0 كلذكو رودتشلاو اهحورشوةب رهزالاو ه>ورشو دلاخ خشلاو ليقع نباو

 قطناا كو ىرخدلاو 2ك ةموتساا حورشو يدهدطاو ةرهوذأ حورش 0

 اوناكف كاذ ربغو بهاذملا يف هةةلاو ريسنتلاو ا كاذكونا.لاويتاملاو تاراهتمالاو

 باتكلا 5 ١ نم مهف نادك ريسغ نم نولقن و نوريغلو ود و نككملاكلذملا نونا

 لمي ن٠ مهنموهريغدن :ءاهك رتيو رفاسي نم هم هه و سلا 3 ارك عسب ص دكة رخو ياام ءمخهو هدرخلو

 كب ١ الو ةددحاولاهذءسذلاو ديتول فاتكلا َّق 0-00 اأو نيم :الا نأ قءتو تأ 2 8 رخآ

 رح اوأيناصوصخوتن 0 او عايضلالوصحن م. ديالو مهدحأن فا 3 لو نم :

 ةتسفقن أ: كاًضيأ ينفاو 0 طلاوذر حمم س 0 اوم رفتا» دءوتكلا

 0 مورلاب 0 | ى 1 42 ٌ ار نم اذعاسأ ىنطصم ناطلسلا 4 كارد ةلوا دنا ف الخ 0

 ةفانو اشو طظفاح ع ناودو تا 1 جاعالا م 0 ههي دل 2 ةحاو 3 ءازاو سنوتة ابو 0

 هما ةعيديلارب وأصتلاو هن واشنلا و ءاهبو كلذ دو ا ٍلز ف سو و ة:هدودلم دكومجملاخراوتو ٠

 يد :ذأ ن سحاب هض وب قتعاناك ىتلاساحشلات او لا نماكتلا تا الا كلذكو لكشلاة 00 ش |

 © ل -قريج 1 2



 نو 0و بال و هتءافشنودربالف مهبلالسري و تاءافشااو تايذتقملا ضعبام هيلا بهذ.و

 تخلو مهناسلب هنف رءاخاي الان« هئارظن نءةداي زم ولقيف ةلزئمو ةبح مهد لعدلو اهيف

 .اصوصخ و هريغنودامصتتخْملا فراءااو رارمسالاو ايازما نم هيف هنو 00 مهتبغرو مهحالاعصاو

 ءادجأو اشان _ءار 1 3 1 |نبااشان لعلدم م6مءالضفلاووم ولعلا لهأوءار : زول اونين امثعلا رباك أ

 .. علطتلا مدعو ةزملا وتفملا عمكلذ ا وداع ا اولي دبا |يفاناحأهيلان وأ: مهريغو روكلا
 ١ راقفلا يذكييب نامثعريمالا ني :وهننب ناكو كللذوحنوأ 2 ةفيظوباين دلا با كا

 5 - يوس همداصإ و ا تاس ثالث هلأ ةفا مع الع هنراما مايأيجحو ةيحوةيك

 - جردلاري ا نه اقيضةيقدا:هلاىذلا هن 5 لزن٠ناكو ةيدطأ لويس ىلع هرااولسر ناك ام

 ' اننتكن جحرلاد_.ءكلذكو ىلا 0 ةعرس أوأراد هل ينبب 1 هل ير ثب نأ يلعا دخيتكم هاربإ هملاءف

 ” لدعو للا "ىطاشب ةي.رازبالابرخآ و ىهزالا نم برق!بلزنملا اذ هاهدح أ نك اسمةثالثهلناكو
 3 -. هتقمالتودباأ عنا ملفت, ناكف مدخوزارسو جواز لزم لك يف يفوز ىم ماج هاجنةيدلتلاهتجح 1

 لوعنرأو فيندالو الا نءهل تامو دوسلاوشو.لاو ضيبلاىراوخلاو دي دريعلاو كيلامملا يف ىنتشناكو 2500 0

 ماا ريغبلا اءتشالا يري ناكو ريقألايوسدالوالان هدهل شعبْمو غولبلانود ميلك نناوا رو ذادلو

 هاطداميروأ مسغناك اذااصودذو 2 ًاوهبغروءلعلبقآو هبح رف بلاط |طانأا ذاو تايثيعلا نم

 1 صا نع را 2 فاكش الاما.أ 5 اما. .ةاماعنيرشع ماقأن «مهنمو هلامعةلقحع نم راصو هدةعةرواحملل

 3 طا 4٠ ,ط نيققح ا هدق ةوءا ءاع نم ريثك 1ع ياو رحذالولامربغن *.م هنأت لد هشأءعم

 : - مساقدبسلاو طايطا ناقث الا ىلأ ىنطصم خيشلا و يلام هارب اخيشلاو يدشا لادم خييشلا لثم

 0 0 ةريخالاةةيطلاو 2 رغملايفا -يصلامهاربا 2 0 ئ 5و5 رملادحأةمالعلا خييشلاو ي.وتلا

- 

 "دج عيشلامهف هلن وزال اامأو يناتا نمحرلادرعخيشلاو يبلقلا نسل يب (خسيشلا لثم هاد انك 1

 0 . خيشلاو ريءال أ دمتم يثلاو قوس ذل ةف عد# خ.يثلاو نايصلاد# خخ .ثلاو يوارفنلا ليعمسانب

 : | دمعشلا و'يربوشلاد# حيشلاو قالوبلا سي رلاينطصمحسيشلاو يلاملا ىجانملا ينفاشلادمم

 ”اص ودخواراهنوالياءدنعنيءزالملاهبنيضتحلا اماك ءال وعل فراق رت ادت حييشلاو يشي رعلا نمحرلا

 دم ,كلاو ريمالادميشلاو يوامرفلاو يشينا!ىدنفادوتو نا.صلاو ىوارفنلا دهم خسيشلا

 1 نال ل امهسو ردعأر ةاتقوالا هناقرافن الانأكا مناف ناي اوالااصوصخو هدالوأةلز اراياوناكم اف ةف لع

 ع رعشلات ايبالاو ردا ونلاو تايدالاو تابسانملابمهحو ري ومرحزا؛ومهمهءاصخا طسأبب

 1 نطا وم وقالوبلزا:هيفهتيكن وقتل و ةنب رظلا تاكنلاو ةفيطللا تاياكملاو تاءنوجغلاو تايلاوملاو

  يرخأو لئاسمللا تاحراطمىفيرخ ًّئ معلا ةسرادم ىف ةصح امنولغشي و تاقوالا نوعطقف ةهزنلا

 0 هيلع 00 .ثلاهنعذخالاو /اعدادرتلا ىلع نيمزالملا ن٠ وةبب دال ار داونلاو ةطسامملاو ةيك اذملل



 ١ 0ر1 اوجاع ىو جالت

0 0 

 '  لاكو ىوقتلا ةءزالم نم نيملسملارئاسو ىسنت ,؛ىصوأ ام ةئضوأو هنانكسو تر ىلخو
 هاناو ينقنوينأ نانا عركلا يلامتهثالأسأو داشرلاو ىدطا لبس عابتاو دادعتسالا

 نيلماعلا ءاملءلانه اناعيو لازلاو ًاطخلا اينو لمعلاو لوقلا اصلا نيملسللاو

 هتاكو هلا يلعو ل هيلع هللا يلد 00 راك ل ىلع انتيعنأو نيدشارلاةادطاو

 منع يقاتو م عجذجا نورب# *؟ ءال د ريغ ايش أ مج رتمللو نيحو تقو لك ىف نيعمجأ

 ىسافلا ىلاةشفلا مح نب نامياس هيردبعخيشلاو ىلا ::سغادلا يدنفا ىلعلث دارك راش كا 3:

 يع و ينا ل و حر الكلا فسوي لا لاو ىئاشلا فيطالا دبع خسرشلاو

 نحو يمزمزلا مهارباخسيشلاو جكملار 0 !ادبع نيسح خيشلاو ىلا رمعسي ثلاو يليشنلا
 هزاحاو هباصن 0 يقون.قلا الاد .ء ذائسالاو ل 1 ل نكي هطقيدنا

 ديسلاهدلو وسو رديعلايفطصمدرسلاو يناف ولاججا انلادسلاو ىنادتلايبادا:؟يذلاوهو بازحالاب

 معاش ثأبا عزم نش د؟و يدحالا يوانثلا قد, ىلع خيشلاو يسو رديلاهللاديعد.بلاو نمحرلادع

 درحأ خيذشلاو يرهوجلادج ا ىطاقسالا رمح خسيشلاو يرفونبلا د ديلا لفءةءنممهزالا

 ديسلاو ردلاةيشاح ىحاص ىلااوت رباخيشلاو يد ثارلادح أ خيشلا و م>رتملالاخ نبأ ي طدلا

 فلك يتحراونالاو زارسألالجأو رابخألاو رباك الانم مهريسغو نيكسال»ىثح يد وعس

 ,كتنعذا و نارقالانبب زيونامزلا:املع يلعهنأشالعو نورعلالالج ١اءهتقمو وفوةنلاوف ةراعملا

 ”3 ةيقاف آلا جاونلا نهنودراولاوة ين ادلبلا بالطلاهياعتدفو وقاف الا يفهرك ذعاشوقا وذالالهأ

 هه مائادعإ رفنإ نم مهبفهنافر هدا قرقلا زيهم فاوطلا اومزاوهناةيل ن وعسب جف لكن مهيلاا 0

 رداع

 را نيءااطلل دروملا ذاع هلا هدر نآكو هّدحاسا 0 هينما ع ولب و دكسأ

 دم لذي 0
 ل عمها م ىصقأ ب غارلا و هاودج ىنتقملاو ه نم يججارلا غلي و ءاحمأ نهد ملكمر كب نيدراوالاحملا قلط 6

 5 عفىدتمملاو لهاجلاةحماس.و ئدجما ىلع ةنماةيؤ ٌؤرمدعو ةقايرلاو ردصلاةعسو ةقالطلاو ةشاشنلا

 أ كارد | ماكرضانلا ااطتدحس يبلاتا ةصااو قالخالا نسح

 جلا ::لضفااواحلاو العلا نم 2 ةكيف الخ ايلا هع هإ

 نيعالايف امههامشتحاروقول ءاذرلاو صا ؟اقنلا ٠ نع ةهزبملهاوقلاو ل 1 اضنلاةعماجهناذ تاكو

 3 44ه - ياا داغالو ا أ يداعيال بولقلا 1 0

 اماةمهسفنأ ىربالو لي 0 ظرعلا

 ىذربالو ةءياطااوذيمالتلا ىلءةذءشم الو ةفرعمالو ملعىوعدالو رومالا يف منصتلا فرءبالؤالصأ |

 هيلا نوعسإ ونامعال و ءار زولاوهاصالاو رباك الاب ولق ىفةميظع ةلز' هلو ديلا ليبقث الو مظاعتلا 00



 . مور
 الون عيسدتو قولا له ويش ههريغو قيقدتو قيقحتءارق هريغو ثردحا بت 0 رم

 2 ينغوريلفأطوملا و هجامنباو يذمرتلاو ىناسنلاودواد ينأو هو ىراذبإلا لئا وأ ينم ه ندسح يشل

 2 مادوهوةباردلا لها نموه 1تا2 كو ادنس عفردارأ خءهتباو ريب صتاارم ءاش يد 10 ذلازالا

 .يهنانداوسلاريثكتر ًءاصالا ٠ نعرباكالا ذخأب ةداعلا ترجل نكلو كلذ نعةب :ءيف هسدقاك زو هنأ

 31 ىلع 0 موالاةفيصلا هذهيعفنلاةروهشملا ةالصلايهلت زجأ كلذك ورد اوالاو لئا والاديسة دس

 نبارهاط خيشلا انالوءامب ف زاج | امسح هر و دعسصنب هلاكدعو كا اكل ةبانالاكتل اودمعاث درس

 1 خيشلاان الوم هددش نع اقباسة يداي .ةنطا يتفميفواملان 00000 خيرشلا هذيش نع ىناروكلا مب هارباالا ا

 7-5 ناعم ددعالاب ءاشعلاو برغملانبب ام ىلصين اء ما وهخورشءالجا ضعب نع ى 0 أريشلا يلع

 ىلا ىلاعت هللا هءفن 4ب : وذ نم هيلط يف ده لملا اذه يفنبملاص وصخا هحبتت انتر بظي املعةيظاوملإبو

0 

 0 ةنهإ الا ءامسالاب روجالا هل يلا ام هلل| ما روكا ذل - 0 :ز-ادقو هنلهأ ن م ةلءحو

 دقوومشلا ن 56 كلذب ينزاج أ دجو نا قداص لم اهارق أوا مءار سَ ا ردالا

 بل 1 هماع لزأ ا للا د نب له غ ثلا انالومد#الااند ,سوانال وم نعاضإ اانيلتسلدلا

 لح انيدلا باهش خبشلان 6 يبريدلا ىزاد> حيشلا عا وريودو ىلعلا دحاولا نارفغلاوةمحرلا

 نائمنع ا !اق ىوارحالا نامثع خمشال ايف اقرأ 1 فراح از ىدارمل لا يناخلا ىلعنإأ

 1غ ما يبا ه>يشن 4 اهيوريوهو ىادوساانيدلا لاك خي غلا ماظعلاة سي ردالا ءا هسالا زاجل

 دم .خيشلايريهشلا دي م جاحلان ءيولءلا نيدلا همحو دي للا نءدحأهّل ةغب ددرسلا نع يوان كارم

 1 نيدلا نكرخيشلا نع يراتسلا نضاقخيب ثلا نعت سم ريس هللا ةرده حفلا يلا نع رواق حاطب وغلا
 . نعجتفلا يف [نيدلا نك رخيشلانعيرا بلا نيذلا لال ديسلا نك نيدلا جالون خيشلان ءيرووئح

 نيردلا باهش خوي لا خيش نعاب. كر 0 ءاهبتاكربلا يأ خيشلا نع نحل يبا ؛دلاردص خيشلا

 داشم خبشلان ءقرو: ,دلادوس اد. اعيان در : دومعب فورعملا نيدلاهي جو ىديس نعيدرورهسلا

 ىخ ركلا فورعم خبشا| نع يطقساا ىرسهلاخ نع يدادغلا دنا مساقلايبأ خيشلانءاكروتبدلا

  قراشملاماما نع يرصبا| نسح نيءب أت هلا كم .س نع يمجحعلا بيح خ 2 نع ف زاطلادواد خشلا نع

 مو د.حو هلوسروهديع قلاب يبح قلل ادي سانالوهوان ديس نعسل اطي بأن ,لعانديسبراغماو

 هدا 2 وا ا لوسرلاى و تتارملاوةىسلاتافدلا لكل عماجلا ةيع ةااوةياصالا تالاكلا ع م ىوالالوسرلاىبنلا هليلخ

 7 نم نيقي رفلاونيلقثلاو نينوكلاد.- قحلا ملاعلانم برق سمخنلا قالا لكل ثوعمملا ةلغلا
 3 لاقعنبذمحأ ا ريسأ هماقد :هبتك و همفب كلذ لاق وهيلعهللا د دمت مين مو ب مى ع

 ٍ نمالئاس نيعجأ مع ىلاعت هللا افع ىرصلا ملاسنب هللادمع خ..شلا نوم ديفح ىولعأب فاقسلا

 . ةتاولخيف تاوعدلا اص ن هينراقأ عيبججو نيدلا يف يضماشمو لردك يناسئيالن روك ذا لل
 تت

0 



0 
0 

2 

2 

1 

 و 14 0 : 1

 ةئرطا ىف ءايشأةنعا وقلتوير ووهمدلا دحأخب تلا و يمي مولا خيشلا 58 هيلا ندب ع . محلل ١

 هش يد هبلزب لق 4 .اعهئيلكب لبق اردو خيشلاهب 5 ةغاف هذ :عدئالا هيأ بهذف مجرتملا ٍهريخ غلبف

 ةرصتلاو 4 لع هداز ىضاقو ىء مخلل هيلع عااطوهدوا ,ماقو هلت مك 2 نا هلدرنأو :رادىملا

5 
 أرق --- 0 ما نماهي م ال د
0 ١ 

 نيلصاولا نمنكو ةمملالا ما 664 0 0 دو َْق قرالابو

 تارابعو (رومادتعز 2 ناكو سه :الذب , ذه مواعأ ايودس لاغتشال ا هسفن تب اوكلذنعهطلاغفاهيف 1

 5 ذأسو ةلح را لع مزع ىحهدنعلزي مو «يش لك يف نيلصاولا لمكلا ن نك هل تاراشاو

 عمتجاف كارثالا بردب نكسويوانشكلاينالغا ادممخبشلاةمالعلامامالا رصميملا مدقو هدالب .

 ةيناحرملاو قايرتلا وينودوةالةيئان زا ةهوظن»حرشهيلعارقو قافوالا لعدن قلتو مجرتملاهيلع ٠

 نيغو كر حل تا ينيئملا قفولاو طباوضلاو لوصال اوطسولا ىلا ا سمخيملا ص صوصخ يف

 1 و هديبعوهراوجو هتحو ره ,كوهدنءالزنأ عجرا ملؤ كانهرواجو مج أ ىلا خي يبس !ارفاشو كلذ 1

 :ا|خيشلا هتاجحيف مجرتملا تاو هتجحرتيف كلذر 3 ذم دقت د تاميت>لزب ل 3 ا بااغهدنع

 ار اروح لا يدنا ةايحدمخعللا 5 ري لا ليقعن: دمحأ نب رمعو ى رمت لاس نهادتعو و

 وأخي ثلا هن :ةلو هئعاضي أ هاوار ريغو فاةسلاد محد ساو ىدنسلا نسا

 نبرمعخييشلا لاجئا و كندا * ةيسردالاءامسالاوةيد:شثقنااةداسا| قي رظ ىدنسلا ن.سحلا

 اصوصخ ىظصا نيثذلا هدأ. ءىلع مالسو ىنك وهلل دا مي >حرلا٠ نجلا هللا مسإ ت تاقثهطخنمو ليقعنيدمحأ .

 تقفاوتو صوصنالاهيلع تقباظتامثناف ( دعبو ) نيعمجأ هتباكو ٍنيرهاطلاهرتعو اينآرضنأ

 ىذةبحل بج وللا ءايبنالا دي يده عارتالءارغلاةنسلا نع ثحابلا نأ نود ومومعلاة سلا هيلع

 انثامز ف قم هنأ مولعلا نمو يلعالا ماقملايلا عوفرملاو ىلءلاحدقلاب زئافلاوه ءامعتلا وءال 5

 ىلع رباثي يذلاوه» ةمطاوذندا ادا لع لاقت اذع دانسالاموسرب للعتاا الا ن» لوادتيام

 معو .ثااوهوالا هانذ هد مهماع نيذلا هلاج ر يف شقا :يومأنعم نع صحشي و 5 2 موف يف سف انيومالعأ يصح ٠ ْ د

 موحرملا نبا ن ١مباص جيشلا انذ انسأو انديس لح ىلعأ ىلا لمعلاو را ن٠ ٠ نيتااةهزعل يقارلا للحالا ٠

 اديدج ملام مق رجالا ريقفلا اذه. ن٠بلطف يح الا ددملاب هللا هله أ ىن ريا نسح > خيشأا نبا مهاربا

 1 ذيهونمار وكذملا ندحخيشلانالوءتزج أ لاعفلاولوقلا يف قرفوتلا الاس تلق لاثتمالا ذا
 1 عورذو لوصأو عومسموءورق» نه هش اور ينءو ىلزوحنامر والا هلملاعت هللا لزج أروطس ١١ ىلعأ

 كالذي ينزاجا امبسح ةئايدلاو لاجرلا ريسو ظافلالا طبضو ةنايصااو هللايوقت نةريتسملا هل 1
 ًايناح 4و هلع تأرقن ادهم ىدجو ىد.سمهلجأنهلب مهنموةدعدئادش افوعت دخل



 2 0 كلاقواسي أت 5< 355 زا دال 7 ا 0

 3 1 مقتعاانأ من لءفئاهريغ تنارتشاو دع ءن.اهنم عفدات !اق لمعلا ن وكي, ف كو لاقذ ادبأ اهمدنع

 ٠ 0 ” لعردقتال تناكو نيتسو س2 ةبس قا يب واهتدح يلءاناكماط تشر ذوات زهجواماعدل تدعو

 - تضع ةروكذم نينا نيثثاة تاق ناك املئادال وان[ ثدلوواهن رض تراه |مموكعمةعاس ايفارف

 0 يق تناكوا ل ميلا ترف راهنااةوح ضيف ةيراكلا تما ةنضرملا!ريلع]ة'واهضرا تضر د ؛ راخلا

 ا متاسوب لبق يموب نعجا دس وع تر دق تنك ن أ يديسو ىطا ت تااقو تكيف اهسوطغ ةلاح

 ْ - اهديبامتسجو ليالأر 3 مالوم تلخةيتسافاهنايياح وعجسضً فلو الاكال”تتامولاحلاا مدازو تدقر

 3 لع لديام ىلانم يف تأ رو تناماهما ين 0 ىاقن | تلاقف ةعانأم مااطاولا فا دءازاخ أزل وة:ترادو

 خا 0 ترادو اهدءب يلةاحاللوقت : را و تاق كا ذ ت ةقحا ملف ةيقا, ءلا كتايحاطا ولقي كالذ

 ٍِ اتعحرو امزائحاولا ثواويدين يب ادول.-غوا هزي واهلي هشت يفا وعرشور اهنلا علط يت بحالتو

 نماذهويناثلا م وبلا يفاضي اان مزاد اوحرخوراهتلار -[تاهؤت لا تاكم يف تاخدو اهشارف

 ل عرا مايأ ىف مجرقملا لغتسشاو # ةناد ةرشع عر رآ كذا ىدناكوهتيعووهثي ا لا أ

 ! 0 ثلثلا ةش 0 ذأ ىدتفانسحوسبنالا يدئاهللاد. .ع ىلع ب 1 طخلاديوحتب

 0 يدنفادم ا ىلع قيلءتلا فدوج متمهحالطصا ىلعنذالا بتكيناهونذأو ةبتكلاهزاجأو كلذ يكحأ
 0 ا اويدلا بةكواهياع يثمو هّدقِ رط هطخ ىلع باغو ثالذم 6 ىتح متاولا ص ا

 .نودقتعي كارئالاو مجالا نم اريفك ناّو> ىكرتلاو ىمرافاناسالاو يدهاشلا طظفحوةمرفلاو
 ْ ا ةتاضايرلاب لفتشا نيدرآو عبر ا و تح كا قهتءاصفأ م هدالب نى ا

 ”اقداللا ةحبتنو رطنقملاو بيجملاو ىنيدراملا طيسال قئاقلا قئاقر يحاجما ١ دمحم خيشلا ىلع

 ذ دنعو يحاحنلا خيشلاةفرعم تهثاانهىلاو طبسلاثاف رحنمو ىدجلانبالردلاو ةيئاوضرلاو

 ا عابرالاو مساقتلاو عافترالاوت سلا فرعو باجيلا هنع فشكتاو بايلادل حتفنا

 و فراغنفلا رحيز» ناك ن٠«لكو فراعملاباب رآ طلاخو لدعلاو قتلا للا لوالاو

 - 0 ولا لاكش أ قو ميوفتلاو ليد تاو مكيلاردلا حئاتأ : جرذتساو زونكلاحتنو زومرلا

  لطاوبيرقتلا ولوهستلاو تاقاانلا وريوادتلاتاكرحوتالوالاو جيزلاو طئاسبلاو تافرحذلا

 0 رعملا لهأ هل تنعذأو ةعادصلا يف ةسايرل اهيا تهتناو لامعالا قئاقدو لالظظلاو ماهشلاو'بيكرتلاو

 37 . كذنمأ وبتو ىرومالاو ىموطلاهلدهشو يرتشملاهرظانو دصارلا ديشحو دراطع هل 0

 تدل اسد خيشلا ةمايفلا مك لاو ةمالعلاةودقلامدقوايرثلا ذل م>ازو ايلعاناكم

 1 ارسم ف دحعسب لزنف ل فلوسك فراعملاو ةيضاررلامولعلا نهاءاضتم ناكو 30



- 
 شوج صوةير وغلا واهراوجيتيناو طاوةقداندلاب ةلكولاابمو# 1 اهيللع 7 تفقوو تأ 000 7 ْ

 .توناحلا نيملدسملا ماني أ ءارقال ب :كمو تاريخ ةدعامفقو ف تبتروتةيواغبقالا ردم راوجم ل ؤنمو ْ ١ ظ
 نهدلبل و رنيتعدقو مساوملا ىلا يف تامثو موي رك يفر ةنةعب روق روك ذملا ةلاكوال اوما
 هتدحم ل لو هع را ديعيفءا رقفلاو مات اًيالاو ءا 0 قرات سيمأ وح ثالثو ناضدر ىلا

 هتاباب مجرملا جوزنو ىروطلاب فورعملاهقرنةهرآ. سا شب 0 اباغأ ىلعريمالا هد ثوم دعل ةروك دما

 مساع فرصتي و نوطبار اامو ةصاع أ دداك :كو حاب ومو سي وسأاو روطأ اعالق مك 4

 2 ا كتالذ دلة: نإد ةحاد رو عبس ةنسروك ذملا اغار تان تاجا تاؤولعلا

 لذ ماد هلي وطةدمدعب انام خد هقع ك يفالازب موا اءونا مثءهيقوتء٠يف روءاملعلادا دعيف 4 وك

 سماال ا اذه كرو كالذلر دا 0 كان هد هول حل و ؛ وملاةعلق يل أي ءامح ر>يف 0 يبيكلا مداخ

 جووفابم ا |يح يف روك ااغ يلع 0 امل ةتشالا ن ؟ىم كد :ًأش لعلب اوه عسر

 كالام 1 مو قالوببةورثو دم تدب مهو دمر وكا عد ؛ ان با ثلساب فورعملا فسو نبى اج ناضمر تأبإ

 1 اح ءاحن تيناو>و عب رونا: 5 أ ةلكو كاذ زو فاقوأ و تاراقعو ش

 .ةمش الا قيقر 0 يباجنا ذهرنكسودو ىج رج هز رم عءاج ءاحنر اول :|

 هلوق بتكلاةراعايفهمظن ن :ءوةدجحةقياسو ةل.خن هيفو

 ام كاذل دوءنال كاك 2 كل الو هرعثال كيباتح

 كبه كدقف تفلاخ ناف * هيلع اديدشو يلون لخف

 ل ام كهقق رر 9 ف دق ىلب حدد :اايفادإبةهتساو

 0 ناك نا كلك اريظن 32 ضر اف ءاطعاللا 0 ناف

 فل !ونيعست ىلا ادحأ فذشف ع اناس> هع ما ناو

 ل

2 

 تثام وح > مج رثااة عع يف هئثب هاد ترمه.س مآ كلاوةامو نين الثو علا كك وا> نأضم ر(تامو , ١

 كر وسلا تايب تاخاصلا٠ نهثناكو ةنس ن وتساهر معو فأ ًايتامونيناثو نينا ةمم مرا يف 1

 .ىرتذت تناكامنااهتءاطوهلاهرب ةل> نهوةمر.ط .هلو ةرايدب تن اكو نيسقح و يدحا ةنس ىف هتيدك ت>ح>و

 باونلاورجالا لوص> دقثعتوهيلا نهم دقو سبالملاو يل اب نهمظنتواطام نهنا سا ىرارمسأا نءهل

 اهدنءلصحالو كلذ نم رئات:الف ىرا وجا يرشيو رئارخلانماريغك اه ءاعجوزيناكو كاذب اط 1

 خيشلاهيعمتجاو نيسمحو تسةند يف مجرتملاج كلها : رغلا عئاقولا نهوةريغلا ن .ءاسنلايف لصخام

 نهءداعاملف اذكوا 5-3 امفصو غول ءاان ودار - 0 ءاضس ا 0 كك ؟ يلخلار ا

 اهلخبدأو اخارتشاف ضرغلا يلع عقو تح ليلا بولطملا ن نم يف: 3 ىراوجلاةءبحرمدولا نه باط جبل 3

 كاذب , اهريذ | رف_سلاتقورضحاملف هت ككاحلاسرابد اهوا ٠ عماها مريح هروح كملاو



- 585 
 1 م2 نبالر؟ ءاظ :ااوهأ. الاب اتك و راتخلاردلاو ينيدللزاكلا حرش هي اعربش>و

 0 أخ ثلاةءاللعلا يلعو ماسلا ارمهتخو عداو ا مهج ح رشوماع ما نبلاوكال ريرحتلا حرمشو

 يطب _.:ااوورسخ المر رذلاو ىتاي نلا ةءاللقلل زنك !احرش ىلا يمودقدلاب فورعملايه.ذوتلا

 صي لتلاوة 4م ..حرلا ىلع يروثنشلاو ضار هل ايف ةذدشلا نب .ةءوظن ءحرشو ضار ملا يف ةمحارمسأ لل

 17 _طانتمو كلا 0 ناك اله ىف جلا ىدقعلا يلع خبذ ث!| ىلعو ةنحتلا حرشو 0

 0 022 ءءلاذع .عنبدمحهيقفلا ى اءو مادا 0 رامغلا !ءيفةهزئااو رانملاو 4 حا رمد أو

 ىتاعملا يف نا ادوقعوىرودقلاو هللا“ ءاطع نبال ملاوريدقلاحت :ذورالا يق“ ا. نخل يداي لا

 عاب .صلانزببش | ىرذبكل الا ناعم ندم أبا ا دل | هيقفلا خيبشلا يلعو يوت و ناب ]او

 يواضإ لاوفاثكلاو دعما دكا اا ح رشو فقاوملاو دئاقعا ءااحرشو نيهاربلام ًاوىركل 3

 بهأ اوملاو هس د ١١ ىلع ياطقلاو قراثملاو ة هيو ونلانيعب رالاوةيبا ردو م اورزئامش

 يلع دلاخ خيش اأو لا .ةلال | ىلع ليةء نبا حرذيفوأ او 0-10 شا |ىلعو ة 4 ,تاأاحرشدو ةيندللا

 برذهتلا يلءىدرب لاو ةين اكملت حرشو يز.ل' كل رمل ل ل

 3 اتايودكلاو تاّحدأ :لالامعاو ضورعلاو 5 ار هير كنذ ردنا ماسلا, ةدشما و

 لواملاو حافلا صيخلتى ربل ات خيشااىلعو باسطلاو ةحاسملاو لابرغلاومصلادادعالاو
 روردشلاحرشو ىهك افلا ةيفلالا ىلع ىد وكملاريرضلا ينيجسلاد#م خيشلا ىلغو دبر ختلاو
 مالسلادب.ءاةسهوجلاحرشيوا معلا ايلا يلعولوطملاو بحال نبا ارمهت 0 هو يماح المو

 حرشو نيغصلا عماجلاو ل ودالارداونو يفاكلاو يمو:لارمهتخم حرمتو ىرغصلا ىل يف ةكسلاو

 يلعو لاو بارعالادعاوقوجارلا حر , ةوةينلالا ىلع ىنومشالا ين ادملا ناسح مي ثلاىلعوددصا ما

 كال لماوةتسلا تكل الث اوأوكالا امنيا حضوأو يطيل جارعم حرش و ملا ىلع او 42

 لصحتاف د واهريغو يحد علاز ءااوب اوئةييشبلا فورادبغخ هلا يور داش ةحوت 0

 1 .هتدك ناكو قالو“ :ةينانملاب و ل وقعملاو ههفا !!ىفق اوراس ردو لخأانوثءايو هرو : ىلد ها قاف يت <

 : 00 ناك فزادماهك انف تدل اةدالم لينا ناك امد: :ءبوبر اا عد ربل :لا لع رمش ناكم هيبأمأ

 : كانهىلحف 59 ةينانسلا ىلا دوعي < ةصخ هيأ سأ# بو ردا عير لوماج هلو قالوبىلادوعي معماجايلا

 اوناكورمص هيلا د تاقتثافيدقلا ين مد 'اوعاد 0 نمةريثك ءا شأهيف فلتوهيفاب لزتملائالذ قرتحا مْ امس اود

 قح مولعلا ليد ىلع هتلاعأى ايفو ةهازنلاههقتب ليلا ماي ىف ةقيتءلارص ا ناكميلا نويدذي
 ناك لهل هلاغتسشا عمو !متودعبالا لايعلاو لزتماتاحارتحاو ىفرصملا تف سعاملوقي ناك هنا
 كالمااطو د هور /وةيتغاذةب دح تناكوةغراةملاوتب ا و ناو 0 ارشااو عيلاوةراجن :|| قناع

 1 روي خ حن 1 - 7 7

 7 نا ا



 2 ا *ةيق 5” رك 0 تر يصل نشوة هيف كدت 1 | 0 سوما را ريم اع ار يس حج 2 و 00 4 -
 1, , 2 ع عع

 1 سورس - ظ
 خيشلانباهنا فيغو هس :ءلاسف هءنوك ربت هدي ليبقث يلع نو دزيسانلاو رس را 3

 اذهنوكيز هلاقو هدي ىلع ضبقو همسوتو خيشلا هلا رظنفه ريغك» هدي ليقيلهيلامدقتف يلالينرمشللا 1 01

 كدج يلءتأرقا ًأيدلواب عمسا لاقو فقو م هياشلاب هتف ع لاقو مست هن :ءهوقرعف وبأن هومالغلا

 دافحالا قحل و دانس.الاةل لا -انقيي لصتتو ءاذيجأو اش لعارقتن | حاو ف كل يلعأرق رقودو 1

 قمدلا وفيااتحاضيالار ون نتمهيلعأ رقو م ويلك يفهدنعر وذ امزالوهتراشالثتءافدادحالاب
 هقاذأو هي رطع اوسىلاةدشرأو هقيفوتبه دبع ىلع م ًايذلا ثدملا اهصتو ةزاجحال اهل بتيكو تادابعلا : 0

 ماعذ الا فئاطلب منملا هلكب رشالهدحو للاالا هلاالنأدهشأو هقيقح ماقو هنيديف هقفتلا ةوالح : 1

 000 اطا هلوسرو مديع ل دودي اعهلل | ىل_صاد تان د:سو 20 دهشأو هقيقدوهميظعو ا

 ماا دك نءاطوتح هدوحوةهإ طف رح قار ومغمدحألكحبصأت ل.اشلاريإطلاو لماكلا 2
 5 بيحتلادلوا ىدلرضح دقف دهب و رايخال اهتاعكو رابطالادل !ىلعوهقي وعلو هدوئحو 3

 نبن_س>نيدلارون ماظعلاءالضنلاةجيتنو مالعالاءاملعلاليلس سهايلا 5 ذلا ىهالانطفلا بيبللا

 ةللامحر ىنالا تريلا نس خب ثلا نيققحلاماماو نيملسملاِ ٍعفم ةمالعلا نبا مهارب ا نيدلا ناد 0

 تالا ردخملا ىدلاوفيأت هرذأ ١. ىلاهلوأ نمحاضرإالا رون نه يلءأر ةو هيذ كراو هقالسأ

 عسيمجو ىنعكاذ يو راهن :حآو ملالين رشثاار امعنب نسحخيشلاة٠العلا مامالا ىدنسويدسىلا# | /

 خيشلا نءوه كلذ ىتاثاك هنءهللا ىضر نامعنااةفينح ى | 2 ذاسلالا ةماعةزاحاهتباورىلزوحلام : ظ

 نءةنحشلا نب رباادعيضاقلا ندزتكلاح راش ىلا ةمالللان ع زكلامظنح راش يبءدقملا يلع
 نبدلا ل الج د.سلا نع ىعاريساا نيدلاءاللع نع ةرادملا ىراق نيدلا جا رمس نءمامط ا نب لاككلا قةحغلا 0

 سمش نع زاكلا بح اص نيدلا ظفاح نع ىراذلازي زءلاد_.ءنبنيدلاءالع نع ةيادطاح راش 1

 اخ كالا رمش نءعيودزبامالسالار فش نءةيادطلا ب>اص نيدلناهرب نع يد ركلاتمالا ١"

 هللادسع نع ير اذلا لضفلا نيد م امال أن نءىنسنلا يلعنبا ي داقا٠ نع يناولطل اة الا سم نع 0 ْ

 نسا ند مامالان ءروكزلاهيب ل ٍيراخبلا صنح فأن بهلادبعريمالا نع وه 2 1

 مامالان ع هدعقللا ىضر تباثن بن امعنلاةفينحىبأ مظعالا مامالان 3 ك0 ِ ىابيشلا 0

 وهيل هللا يلص بنا نع دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلعمامالا نع 65-5 لامهأرب ا نع ناماس نيدامح :

 رمسلا يف هللا ةيقأ صو يوقتلابنعالادل ولا ىصوأو ل>ونعدهللا نع مالسأا هيلع لبي هيج حولا نيمأن ع

 نبدلا ساسأيف اصلا فاسااهيلعناك ا1هاياوايبدهمو وااو اب منا وهقنو ىلاعت هللاو يودالاو

 ةنسس نه لوالا عب رثلاثىف ينل ايل البن رشلا نر نح يلاعت هللا يلا ريقفلا كلذ لاق موت

 مجحرتملا لت :شاونيعستلاز واحدقو ةنسلاكلتر 7 فخ 0 ينونو فلاو ةئاموزي سشءوش ال“

 و ل اويسلا يلعديسلا ةمالعلامامالا ىلع هقفتو رمهعل خا ا مولعل|باط ىف دمتجاو



 5 2 لاو 0 رط نممدقت فاخ نإ 3 ناس رخال لصو وهدالب لب لترا ىلإ

 م خايشالا نمنيمر طاب ول نم ىو نيتتساهب و واخ ةرودملاةنيدملايلااض [بهذوارا رم جحو اهب رواغ
 رشاعلا لاو ايف رهزالا ع. هاا يلا لخدفمزلقلا رط نهرمد» ى ارم لا 26 * ممع قلتو

 - لعملكتلاو قاو ل ىلعا>يش لوو ليصحتلا يف د محا خارشالا روض>مزالو قاو رلإب رواجو
 000 يلا ده نييلا سعش خيمشلا» هدلو فا>تاماملف * # هلدلو وج و زن زو هتفئاط

 قاورلاب لوةءملاو هقفلايفاسو انو ىحا دبل وك قاو راةختشي لوو لكلا باطب لاغتشالاو
 بلاغو ةعما ىف نيتاياوا ةلياال اهلايعدنعي تيس الو نئسلاو ةعاملاةمز المو خالل نم ةياغىلءناكو

 دعوهل قف”اامو هرخآ دجتلاو ةراهسلا يلع وللا لوأ ةعلاطملاب لاغتشالا لجال ىا ورلااهتيبب هيلا
 همون نم ماقف احارسدهل ج رسسيل بيقنلا ظقياف ةب وةسشلاىلايللا ضعب ىف ةطناجا رسلان أ هناما 51
 ظن ولودنقلاك لذ رتسفا رون يار فاو رلانمبرقو ه,داعأمأذ هجرسسنل سهذوالاب د: ةنكأ اه ا م

 1 ىنءبلا دية ايسو راسلا هدي يفوهو سار اي ف علاطي هدجحوف جارسالاو ا : رظن مل دعب نمهيلا

 ءوضااث كلذ ىنت>اف لب ل8 )ان بيق لذ دمت اهرون يف علاطإو ة 6 رمد كش ةعمشلا 2 . ىغذأ صو اهعئار

 كلذد عب خيشللا ش و هر ناسا ةيلارا ثأو سس >> لا ىلءدي ” اعف د :| ٠ ند كلذخ الا ءو

 0 ١اةمزاللم ىف ةهفالسا مق ىلع اذ اخف ىلع خس .كاهنبافلخو يلا عل هلل اة رملا يقولو الي ءاقال

 لزيلو يف! ذو لا م رلادبع يضاقلاةهالعأا م و آلا تلنبابأد 6 ياودو رب وةريشةلراضو لحعلاو

 0 ذمدقت ىذلا 00 .شأاةمالعلام امالا ه.دلو فاخو قو هتالإ ه أَم راو 4يا ًاشىلع ءابظاوم

 نيناكوعسأ# 4س هب ا ا ءاحاوفلا اونيعساو عبس :رقيقوتلا هجر

 نب وك ملا اهحو زيداوملع | عاقواهكلم يف ة هي راحن ا ةدمأيإ وحاب زلزاكو ل

 ةدمعلا خر.شلات أب مم ةجاحلا 4( دلاوهتافكذ : اهيضر مهارب ديلا بقعأ ندسح خم .شااينونالو *

  هتالسإ هوجوزف 0 0 غاب يتح - الام اعتامرا ع يرام الا ل زدملا رش ند طراقلا

 5 0 مجرتملاب تامحو 1 كلل: يفا م ينب و فلاوةئامونانكتت سيق ل نيردل

 ةرشعتس كاذذاهدلاو زسو د>او رهشهرمعو هدلاوتادو ف اوقاف رقع هس هندلوو

 قرشنلاديرشلا ةمال_لامامالا ةياسووةر وك كملاهني (مأ هتلجةلاةكب .هندلاو هي رف ةحبس
 عرعر تح مروج 0 ا ذا ىصولاه نع ءماكتلاو هفال- .اك قاورلا ةع. .ث»هىفهو ر رقو

 ىف قئاقدلا زثك نأ و ةرهو+اوةيناالا طفش نوتملا ظفك لغتشاو نينسرشعه رو نال 2

 نياودو كلذ ءانث يفهل قفا و كالذريغو ضئا رفلا يفةنحشاا نبا ةموظنم وة .بحرلا مس ساانتمو قفلا

 "لي

 ا ا ا

 8-2 دفا ا سيلا مزز هيد ل يل 2

2 0 

 ب 1 د 8

0 
1 
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 مويدن أش يف لاقو ةنإلا له تادا داس نم و هيا ءهللا يلد ينام دعو نيلوالا نب رجاهلان و ردبب

 ل رم ل ا (مهمو) ةيالاوزله ند ةنلا بابي ا ىك دب ن٠ لود عجومءأ دبشلاديس لق

 نبنسحلاج رخأ ةيعش نةريغملا ىو ءراس و نبيا نيد.حاولا ديعدلاو ىكملا ي طا نعأو تاطاخا

 مس راد نسم يلا ىلعتاخد لاق هنءدللا يذرةزلب هذا ن ةءا ءاوالا تاماركيفلالغاد

 نع ىلجو نعهّللا عف دين يذلا ةمبا ماا «ىلح ربابلا اذه. ةعاساا ىلع ل>ديةري ره هانأايىللاقف

 لاو هاما يفد رج + -ارىلععدجأع رقأب ابلا 4 أذ نم عادلا يعوخا ذاق يذالاممضرالا لهأ

 ددع ملا شر, ناكو 1 اميسملا «ب ايح ص لاقم اذدوهةرب رعانأا 0 .اءهللا ىلد هللا ل لوس

 اوناكن يذلا رأ ارالا شوران هر ارحالاةبا هانا ان موو هيلع هللا يل هدب تاهو تاكلو

 اطيخدار اعدك نيالا أذهيف .جاعيتسا نكميالادج نو ريش 8 هسندب ىلد 1 هباحأو لوسرلان ومدح

 ملل لا تيبلا لهأو نيعباتناو ةباد هلا نمشي رقن٠ تايدش ثيطاءانبأ كالذكو اددعو
 ىحشلا فاخنب ةيءأنينا ونص ل ثم تايشيحلان ه ةباححصلا ٠ 55 ةشيلاضرابدلو نءو نييسابعلا

 ةشيللا ضرايمالسالا ين دول و«لوأ وهونأ 2 رفعج نب هللا دبع ل:.اه ريغو صاعلأ نب ور#و

 ىلادصلا بطاح نبثرألاو ةروهشممرك كاؤ ءاج لا قيراتخلاو دوار ىح 4 ناكو قافتالاب

 ةناطفلاو قد ام ىينوةشي رظلأ امه ثوةفيطل قالا: 0 ا ىوةملاسوفأنب و رمو بطاح نب دمتو

 ىرخالاو ىرحسلا ممم سا ان[ مهو مكلا نامقل رسنج نءم.موكل بول ةلاءافصو عابطلاةناطأو

 دا ينةموعنااو ةحامسااو "ا 0 وصوملا شوب لكلا 020 ْ

 لوقب ثيح ىف: ةنحشلا نب ريلا دبع يضاقلا ةمالعلا> .كااردهللو دقلاينةقاشرلاو

 ىرهؤ+رغثرد نعت مس: #* اهسا> نع اهتلءاس ةيشدخ

 ىرحاىنسخج هيخيتاف تلاق # ىنخامةءوعن نعلأس|تقفطف

 فعلاو ةدشلاب#, رالا ىلع قوفتةرحسلاو ّ رظلاو فعالا ةيئرحسأا ىلع قوفت هي رحمألا و

 اعل قذلل ةدفرأ ىننالاقيو هنءهللا ىضر مهمه ىثاجناا نال يقو قأطء صو ه>و 0

 مهن. ةدفر اىباي مك“ ودم! هلوق ى :ءاهباط#غاو زافو م ىلص هللالوسر يدينيب مهارحي

 عونو رتقوو اهو 5 تاوهدلا عونن ارذا ناعوت نيعونلا نيد ه0 نمبرق و

 تاب 1 «ىعازبلا نيدلا باهش خس كثلالاقو هر رازا يعش 0

 زا نموأ علب ز باج نم مش 36 وم تا الحامد و 5

 ةدشنإ 0 د ةفيصو اجرك هشدأاقب رط نءوا# علا زنع يلاساي هريغ لاقو

 هشم دق نأ. يف وط#اةلاخااهمعو م ١ نم » اع ل

 هش دخاموب مهولا هيفرموااهدذو



 2 00 2 ٠ ١
 0 .ةملظلا ىلا الأ ضعي يف هربق ىلعايرب نااهجهلاهم رك ًاقلل(هتامآو 5 نءو) مم مظعداقتءا هيف سأنالو

 . لفاوقو رافسلانأامنمو روهشممأ وهو مهريغو ةرامعلا ناكس كلذى رييتسلا لب دنقلا لثءرون
 قلد :الف نون مايأو ىلايل سراح ريغ نءاهنوك تي وةطوملا يف ءربق لوح طاح نولزني بامالا

 ىلا مهناهذأ ىف ررةءاضيأ روهش» لمارشو الاب وان دب قاناجلل بطعلا نودقتعي و ةّديلا قرا أملع

 .نيدلارخف ح .جرتلاو حي بقل [ يلدا لوصالااديقيلادبتحلا ليام امالا (مهنمو) ن , الا
 نوفدملا قئاقدلا زنك حرمت قاقحلا نكيبتب ىمسملا زنكلا حراش يلب زلا يف لآ ناثلو ريشا

 ريغكءال ؤهريغو يركلاةفارقلاب نوف دملا يهفاشلا ىجاي زل عيبشلاو ينهلا ماعن نة لس هل وح
 لئابقواب وعشك اناءجو ىلاعت لاق 0 2 !او معو زاجللا ضرأبو م هدالبب

 ءرملو كولمان : لد هلع شاى ىلا وا يثاجنلاو م < لاق: داع« 00 اوفراعتل

 يبنااهلسرأو هدنعنماهزيدحو اهنعهللا ىضر ةبييح مآ هجوزو بلاط يبأن بر فم هم نبا د, يلع و

 يبنلا عم هنعاللا ذر ىثاجتلا راجل لع عالطالادا 3 : و ةني ملا يللا ةشبحلا نه « لو هياع هللا يلد

 مهندروامو ا محو هيلا ها و ال

 ةمالعلا مامالل ش ويلا نساحم يف | شوقنملاز ارطلاباةك ين راخنيلفران الاوثإ داحالاو تايالاز» ف

 نبدلا ل١ل_جة.العال ناش ىلا نآش عفرو# روثملاة زي دملا ب يطخ يراخببلا هللا دبع ن دس *ندلاءالع و

 دوادوبأجرخا يوغيلاريس# يفو يزولا نال شيملاونادوسلا ل اًضنيف شيفااروث" 0 بلا

 ا[ فورو مرق ةىلء ير لازب الهنا شد 225 يبن ءادعنلا تاءامل تلاقاهنع هللا ىض رةشئاعنع
 موه هب لعد !ةملس وارق

 اك دحأ 66 هو) 9و هيلع ىلص هدي 2 ورشا .ةباحصلا نمهمسا ف ىع نم شورعلا 8-5

 ودو قيد دعحلا او ملسو هياعهللا يد هللا لوسر نذؤمحاب رن. ل الب نر جايماونيدهاج ا

 هللا ىلس هللا لوسر ن زاخ ناكو يطور.ىلل لأ اوال ايفا كرديفل ا يف بوت نملوأو مالبالا فذ لد
 يىلص هليل رولا نيسلاب نيشلا ل دس ناكو تاغال اوءامبسالا بيهم يفك املا تدب ىلع ىلع لو هي ءاع

 لوقي هنعها ىضر باطملان رمت ناكحو هللادنءو ىد.:عنوس لالب نيش هناشيف لس وهب اعدت 3
 امر كب دا ونأ مهنموةباحهلا لك هريثك هنعىوروالال:ىنعي اةديسقتعاو انديص ركب عسا ناك

 .نبءاربااو 0 يرد ساب 0 دب زن ةهاس اور ناو دوعسمنباو ىلعو

 ىلو» ةمحعملا نيشلا مول نارقت ةش (سنمو) نيعجأ مهنعفللاى ذر نيعلإ 2| نمةعاججو مهرْيغو بزاع

 هئاما ن:تامباهلاكلذكو نو ردكمر ار>الاةذيدملا نم اخو 5-5 وةيلعدتلا يبدهللال وسر
 |نم 5 د

 3 و ةِس , وبو ةيدعسأاة مح حو تدكالو هددعص ص صو نم :رجيالاتاذ نيأمأ (مغمو) 4ك !ب لهأو 4

 ةريعدو .ةرفغوبلاطيبأ تن "ىنافمأة ير اح هع دو اهخءدهلل ايضرةذئاعةالومري 1 و ةندم .> مهي راج اب ش

 ديهشتسا كداوهو باطلا نب رمع يل وه ميجا حتتفو ميمارم دكب عج( منمو ()ةبادع هلا كم ءكلذكو 08



 هللادح رول شم لعيب فا 00

 فلاوةئامونيناثونامةنس

 فرصتةاوقأر وال يلعةمالعلاو مسالاالاةيالولا فل سيل هيلءروجحاشاب ليل ريد يلا ا

 ودهىف تقولاوهءاقأ رشأو هكيلا امةلودلا نابعاوءارمالاو بهذلاوبأ كيد يكلا ريهالل يلكلا

 مهاعع املا را ؛اتسوذقب سافلا يفوددحر راعسالاو ةيسضرمةإ#ج ايف ماكحال او نمأو 9

 رعش ةيح سمح.

 بوثثوأ عمّ سه: <لو #* ند 106 ركل ١١ لاح قره دلاامو

 قئاقدرر< وهل دف لاك ىلع مولعلاءاول كماحة.ءاهغفاارب ردئااو ةمالعلامامالا ةنسلا هيف هدي)

 عفترأو ىور,ب هنعأو عم ءانيللا فتحا ىوتفلا نويء ربحت تلحكي رد هلقن ود. رحب موهفلاو قوطنملا

 يذلا ريم :اضورلا لض اوفلا ب صقزاحت مولعلاة ب ا- ىفقب أاسو لك اعلا ارذيلاديلقتلا ضي ذ> نه 1

 يد. مدل مالسالا فوسأيف 5و مانالاةدمع رييكلا عب مالا نامعنلاهةنىف وهو 'قيلغأ :مولعلا رئاس ىنهل سدأ

 2 00 تملا 3 نيلاقعب 0 وت فاد 0 ني

 ةفو 0 ةدع 0 5 0 ا 0

 نويسإ و ريغ ال ذأ ثبلاو ىف: اة جم ؛وميلالا كذب 0 اطلاودهأ 5 1

 : راورشملا ى احلا 4 راعهللا يلد يه :لادهعيف مهريهأنأكو - || يأن كا ىلا

 كثب داححالا 0 اك ةيغااةالص و هيلكتهللا ىلص ي: ؛لا هيلع ىلص وهرب ,ودبن 0 يذلا

 اعل باط يف ةرواجلاو ج اد هقبمهدالب نهنو :ايوحالسصلاو ف شفنا مماعبلغي موق ف ٍإ

 ظفاحالو والا بلم قاوروةفرشملا قاورو ةرونملاةنيدماب قاور مهو ةأشم نوحح و

 ريبشلادةتعملاو ) ركاب طقلا مهمو) م6مسل ةومطاو> أ ليصفةومهدالإ 5 ابخأيف فناؤميزيرقلا

 هللا دبع خيشلاو يملا كا و يب رعلا نب |خسم شاذ يملا قريطا نيك دون لويعمس اخيشلا

 لاف وقرب رهاظلاك الملا هدقدعل ناي فارجو رماغا و ال لإ ٍظناطاهجر يذلا

 هدةةهل د ناك ىذلا ىترييسا يلع خم للا كو اعلا ىلولا مممموءارحصلاب هن نف ديينأب هن ومدن 426

 ادرس كانه هيفا ود د كسالاو ديشر نيبامس يفوك دا ةريجبىلا لحراوايتابت مل ؛اقفرشال ان ااعل املا

 َن االاىلا دوج وموهوةريثك ل خو نيتاسبو ةيايحلاون َّ ناءيقو نك امأة دعه اعف ةووامظع 1

 تباغوامتسمظولامرلااملع تفز هنكا أمأ ب اان الا ريقفلارظن تحن وهوةالصلاو هللا وكذب سماع
 برخ دقو هنادويابتي اق ناطاسا!ةرامع يقرشادجسءاضي يف , وذطا هةمقب ن الاهل يق

 رازب فوشكمرهاظهربؤو فقسال و باب ريغ نم مدهنم طئاحهل و>وهئقدمالا ق.يملو هملاعم تدمطت او.



 0 اهياعدت دانا وسم ون ور اا 7 اطل ا نجا

 20 اقل 1 9 0 دنع 0 | ةقروىأرموتااتقو هتمامع ا ملفهراديلا

 2 . ناقل :ةقرولا نم لحتك وع اشعل ىلص نيكسملاو تقولا تاوفو ناكملادعبلالل كرادتلاو

 ن؛ هيلع يلدو ةئسلا ارخآن ٠ ةجحلا ىذرشع سداسدحالا ةليلرحس تامنأىلا اقوقكم رمتساو لاا
 - تانو 00 ةئلاهللادضوعةر 2 أنهبرةلايهسفن !ةدعايذلا رش نفدونينم ْوملا ليس دغلا

 - امناق هلاحيليضار سانلانءادمجنن» ناكو يشماطقلا كيب ساطبق عبات ا ريمالا حاصلا لجرلا

 : 3 ”لولارتت رشع مداسءاعب رالاموييف ون #2 دجسل| يف تاولصلاوةعاجج أ روشح ىلعامزالم تشبع

 000 النحت اذدتك نسج ريمالا # تامو## ين واحطلادنعةف ار قلاب نفدو كرب بوب اي لص هيلع
 ,ٍ هتيي يف عطقناو قباسلا نمزلا يفرصْجدقعلا وللا باحأ رايكلا» |سعالا نمناكو ا رقب سةلملا ىلغدزاقلا

 0 هلمهأو كم .يلعك رت رن كلذلو هفيف ةلكالا ض رعاضي ص ناكو رومالا يف >ادتلاو ةشراقملا نع

 هيج

1 2-0 2 

 ا
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 5 اك دوو فقدوا هيلجر يف مروو ضرملا كالذ نعة:سأأ ع 3 لى دم ثلاث ءان الذلاموب تام

 2 يفةملقلاباغإب ليل هةنخ كيب يلعن اويد بتاكرقشالا ىد_نفا قططدماضيأ ه6 تامو 8ةفارقلاب

 'ادذيتك مل هللادبعسأر لهما تلط رمح ةلوتلا و هلل سنع و؟ىلوالا يداج نيرشع عباس

 دع هل ا ارعطق و ادختك هللاد.عيف مالا يذم كيب دجوناغأ ىذل ص ويدن ةاناعفا و

 ِح برغلو تنباع ىفن 'ىم تازذكو كوب ىلع نوم ازاعطلا ىلا لد اعدل :ذانامعتو اغأنحرلادبع

 1 أوداسو هوقنخف هقن مالا غحاملفاشايلاهءلطف مجرتملارمتساو ناكمدل معلمو يعم ن *بهذو

 2 طباضلاديجلالجبملا لجالا 6 تاءو #9 يريملاىلا!شابلاهتادوجومذخأو ةفارقلاب هونفدوهسأر
 - سمعي نيطاطاعاغ خيش يعول ب قلما بتكملا يرصملا ل لالا ىتورلا نمحرلا دبع نب ليم سرها
 2 ' : ماكس و ءلابالياق لغتشاود مجاو عربو يرونا ادا ع نس طلاب 2ك

 0 اش وشب انسحاب | سن |ناكو ةرأ ىهخنالامفةعيسلاداروالاو باز>الاو ل نال دلا خسنامأوا راسا

 )0  ايرحاض ناكوةبأت كلا لهأ نم رص نم با اغهياءبتك سفنلا بيطو قالخالا مراكم هيف ساذلل ابحت

 ْ - ضعبقراشلبابهجوتورابك ح اولآةدعبت كود ركسعلاةم دكا ىفهديس بصنم ىلب ناكو ذ ةيلاعةمعو سفث

 ع ا رسسةفينملاةم داو ةفإ مشلاةرايزلاهذببلانودهدمب ةَفب رشلاةهحا وملا يفاهاعذ ةرونملاة: 20- أ

 ةيارصم رك أ سسع ضعب 4 حوت لود حاس ننال نا[ فارسا :امو يدحاة: سناك الرواف ف

 316 ودب 1 الا يلاهحوتف مف ءاط يفاسي رممف نوني :رملاةز مح نموه ناكف نبدهاحمللةي وقت

 2 تنهودقو رصهىلاداعف فارصن الاب مطنذأةدمدعب وان ةس>ءالب ةرفسأا كلت يف ىلباو مورلا ىلا اهنم

 ١ ليها لاح رضخمو اراب نقلا ماوكش دازو لضاس الا هترتءاو هاوق

 2 | ريكس يذرشع سداس دحالا ةلل ماتا هافاو ىت- ةدههشارفل اءزاللمسلجو مهتداعىلد طخلا

 34 فن :مهسفنل هدعان اك بقيف افلا دارا دو :ه وما يل هميف لا احدث ؛ هياء ىلدو



 ادق 6 السم

 ماكلا قيرط وذ<ناكهناف ناظم مانا ند رلادبع ماعلار رمضلا املا رجلا
 ىسنو صالا اذه كرتوقالطالاد#ب 1 ةورغاصالا اج هتك رش تفدضنا لا نيناإسلا
 يلا ريالا ا تدوم قالوب يلا ةاصوملا قرطلا ضعب نأ ىت د لاجل قءافت ومشاغالادياقتو 4 هوك

 0 11 لاو ر دقو دا علك نم نودجيالو بوردلا جراخ فراطالا لهأ مقلب

 نينكاسانك امدنءرحبلا ةيحان نمنييزازبال ةلاكو جرد دعنانك انئافتاماق عب ران عةداب زةزامتلا
 تباغدقو ى رمشلاهللا دبع خيشلا تدب نوطيق سكالذكو ةح -رد نيرمدغو اذينة رامغلاهذه لبقام

 1 ربىلع ةلطملاهرادمجرتملاءاشن نمو * رومالاة#ب ةاعهلاو ةبرتال اهتطغو.ضرالا تت اهعيجج
 اول نال واهرا وحنوحاطلاو ةيقاسلاو ضوملاوامتامىتلا قطادعبوكةكي نذل

 دا تل كل رد لاء 00 و هعئاقووم>رتملار ابخاف ةلمماب و ةسيفن

 رافلا_وفملا ركفلاو رضاقلا نمذلا هريضحتساام ءاضتقالا بسحي شال ذ نم امأ مدقتاع ل 5 ١
 لفسلا عافتراو لودلا لالتاو نتفلا طالتخاو نحن ادبازتو مومغلا ةرك و مومطا مك ارتي

 اًدنحابوا 71 أ ةراشكدمب رهدلا مسي وأ لوفالادعب مجنلاعلطي و لوذلا دعب رضخمي دوعلا لعلو

 (رعش) هبايايفيلاغتملارظن نم
 مالحالابهيف للعت 7نمز * هدعب ىضقت مالحاك نمز

 بقاوعلا نسحو بئاصملا عاشت اهل اس ةدايع . جرفلا راظتناو ةداعنامزلاّ يدق نم هتقلخيف هللو

 ةنامو نينيسو ىدحا ةنسقةتلعاسلاىل ووالد حا «ىنططهناطلساا نامزلا ناطلس ه6 تامو 9#

 باير أ ءركيوة هود>الاوةيضايرلام ولعب ةفرعموةي ادع هل تناكو ةئسٌةر مشع تس هم :اماسةدم ناكل
0 

 ا بلا لضرب .امييداومو يرو عملا دجأ تيشااو دلاولا ةوحرلا لسارب ناكو قرالل
 و ريكلايلا ةىهقلا باتكرهوهتنازخ + نمةفلكم بتك ةثالثدلاولاخيشلاىلا: سم لس رأو بت 5

 قيقدنفلا يف فلؤمهلو 1 ن1 ا هقفلا يف اهداكتنيلوصنا عاج جالسا يف يلا رونو يورقأ ىواتقو

 0 يلع ريهالا (تامو ) ةدنعس همايأدتلا لمح ناح ديلا ديعناطتلاه دو وتر هلا

 نيروهشملا ناسرفلاو نيفورءملا ناعحشلا نم ناكو روك ذملاك«» م يلع !منموهو يواطنطلاب

 "ردم يل ويسر اماف همودخل عمل زي و نقر املاعم قرميلو نيقنان عمم ديس ىلع قفا

 ها. سيئر يجمانزورلا يدنفا ليعمسا ريهالا لحبملا سيئرلا #4 تامو 8 هيدينيب ةياصلاب

 00 هضيع يف عجوب نص اريخار ر#اظباض ةييشلاو هجولاروئمأن :ىحاناستا ناكو رصع

 و ود دع

 1 لا

 ع ع عر ةقرو مم ناو: هامع ىط يفاهعضو ةقرو ىف هءدوأو لحك- لا نم 0

 ايدل ةقرولاجرخأ هدنع رضد املذ ضيب ااضا !ألحكلاو ضب وهو اه رك ذم يفاءياسلا نم

 فرصلا مث لحيكلاةقرو اناا || ملغإ مو لا قوام ممم لك 1 هسا راها عار مام ن٠هقامياسا ل



 عر
 نت اهل فتور 100 و ا ىثوهو مطامن 52 أد هك امر 0و مجرتملا

 يفآب روشو تايا رجَوا ربح مط لءجو نب رواء اوةءلطلاو نيسراملاو ءاهقفلا نمةدعددسملابئرو

 كلملا مايأ نءميدقلا صاصرلان رما لعام فدثكو هةعهللا ى ذر يفاشلام امالاة قا ةأض ؛ًاددجو#مويلكا

 ا لاةبقلا بشخ نوهتحامددك نامزلا ل وطل“ يادلصو ثعشلت دقو سماخلا نرقلا يف ىب والا لم مك 34

 ةءيظعلاريماسملابتدثملا ديذا ك و.سلا صاص رلا خاف 2 0 دحلاى الاس شملان نمهريغل '

 ار اماهزي رفا 1 غايصالاودرو زاللاو بهدلاللخا دنمةب هلا شوةنددجو ريع 0

 1 ادخيتك نه رلا دبع ةرامع نءتناكقلاةًأضيماا ضي ًامدهو ىدنفا طاص طخامولظنم
 ةيفنحابنا2كو ل ضان هيل عونراكلا:اقالمذل 5 اهضوع لو انهعمؤ و ناكرال اذنك

 ال5 لسس لاا هاب ىو هن تم ناصر ا ؟ةاضئلا لوس لال

 ككذ ثدح قلوب لددلا ءرطا شب اهأشنأيف جا ةميظعلا ةرامعلا ضي |هءأش ١[نمو * 1-2 ف

 ىل_ق ىلا ىر<ك نما من: كاس نيابي ةميظعةي راسق نع ةرابع صو بون را عد 0 ان

 ثنخ لااغ وشوتبن او- هجراو نيتها ن ءنك ١ 0 كلا

 رب زانخاضا ون ءاملاا وغلب تحئرامعلاه ذب منيح نماسأ اورفش ظطسو:هدحسمو لينلا ير

 ضرأآل ا ىلع ترةةساّ> قد_خلا كلذ يئاهباوصافو نؤملاو شب دلاو راخأالا نم تاراذملا لم

 د هياعاولمةس-او راححالاو نؤملاب ري زانخلا كلن ىلع يوتحلا قدنملاك|ذاوءد رم ةديحصلا

 ناو ةندملا باشخالاو ةد..ءالاورصاوقلاو دوقعلا اودقعو تيحنلا ع محملا ءانملاب كلذ

 0 لا هتناكوأه ام ان واهماتا لبقمجرتملاتامو نينامو سمح ةن س تالذ يف لمغلا

 ضرالا ل ز و ةيانا ةيحان ىلا عفدن اوهرادت لطب وقال وب لحاس نع ا ا لينلان الز ئامعأا

 را ىح 2 رك ىلع ما نإ و لالاعلا قوشملا نامل اكلت ةييواز وير اميق دب ري سن رمال[: راسنا
 ىلا او-بسوةرامسعلا يرحيفيواهقو ارودسانلا ينب و رضالا شح مث قر غلا ىن- ىفالا ءاملاامكريال

 00 ا ميعدتاوشلة لوح ورغم 'امعلا هب 1 اوقلاونيب رغم ء اا

13 1 

 (اهربغو 00

 0 َّىس تدازو تاءو 'ضرآلا سلو 0 اعزاما ودم

 ١ . نوت خل اطل و اللا . 4 ٠

 نادعب ريجطاتقو ىف اصوصخواوجا# نه سفاذملا ىلتتو اهني ور نم سوفناا ضب نتا: اميك تراص 010 000

 كالد ىلإر وركتلا قالوبة ,حاث نم عفدنب ليلا راكالذ ليقاميفان كاد رظا اللةهزن تناك

 عفاجو كصبلاةر يضخ ورازبالاةلاكوو نوشلا لحا سو ةيليقلا لئاكولاوروالا نا زد تي يلا

 هقوعبالو ءاتشو افيد جرف 3 .ثلاو يل ارصقىلا فطعنيو ةيثاءيحلا ىلا بونرخلا عبرو ةيزاندلا

 ايل دادي لكن كلذ ىلع م < اهلل علطاناف تامل نمش لد :ا لحاس ىرينادح ا ردقرالو قأاع

 ”رومالل ذقاتلاو تافتلالااذه هققانكر د آنه رخا وهلاثم أن موهن» عدوتدق 'يشاذهو ةيحانلا كالت



 قيرطلاعاطقون ودسفملا تال ذكو يرقلاو ردانبلا نماهريغوأ رص كل ذريغ ا وأارضاق وأ شرا 3

0 0 
 يقامو 02 اونطظنحمداقملاو كان الا باب رآءزلأو كل ا

-- 3 ١ 

 مهاذياو مهحجتا .ق نءاوش لكن أو مار ادالوأت فكن اوى: كلا عفاف راخصملاةبا 2 را 0

 تحلو 2 ىاىلارعات :دلاو مهاردلا ل هعمو انانرأ ابك اراليل هدرفمب رفاش ناك صا

 000 و رفاول ام سانال قفا ة م طا يظعناكو ادلب 0 ال عع ع هط اك ةيرعل وأ ا :

 هسفن هل عجر تح هؤطالب وكل .اءنوههل لوقف هي كذ كي نيب لوثلاد رحع :دعئاا وات ناك نمارتتكو

 ناب لس ,وطأ اىوعدلا صخلم مهفيقذحلا دو لة ة نسا رفلا حي ناكوهدد تا هيلطاحي يفهبطاخمت 5 ١

 ءالاككسفنب اهو رقي لب قا ”ولاو كوكصل هلأ رق 1 وأ ناحرتىلا موفتلا يف جاتحالو نيمصاختا ظ

 هيج أ رمس سد 0 اهقزع وأ| فو ماهنومضم مهفب زاهأ رش ىتح ةقرو مالو أهي مقس ارطخ ناكولو يراجخا

 -ج رصمةن :طاسياد رفنم لزيلو هءاسأن جا من مهريغ نعم طازيم .ةرفصأ حوجن هءافلاب ىلتف قا واوق ْ

 ١- هالومدأ طعأأسع عنقي 8 هنعات ًاودكبلا امابماكح واهو صعأو هماكح | يفالو ه.ار ىف كراشمةراشبالا ٠

 تهرشو كواملان .اه ريغ ىلع ةن ءارفلاو كولملادب ت رفا ىئذلاا ملبقوا' مر 4 رمعم كل :نءةلوخو

 تقاض ىت>دالبلا حنو رافسالادءا ]او كف نسف ا وهتاما# غوهسن
 ةرامسلارك

5 " 
 . حتقدمب عجروكيب دمت سصاربك هلع فن نطولانءدعيلاوةب رغ يورط اوتو ا

 د رفوهسلع تاوذرخ الا لكنتح و:ةنساو دهن ناذكتسان ودي ةيماشلا د 10|

 دو :طادنجو ماشا يآ هنم رفو مو دخت ىلع هلة باغ خلا تناك و هعمصاخو هيلا مفنا ن؛هّعوجر نهناك ام

 اس او'ايقالت و كير ختلاع نو ةظاصإ ايلا لسوف هتدايس لح وهتكل اهل دوتلادختو

 0 ]1 لنواب نر كب دم عجروهئارعأن م لق ن . لتقول ريسأ ذخأو هرجو يف ار و

0 3 _ 
 هل

0 00 

 كفضصد؛ مف كلذ ناكو هتوم فيك لعألاو تامو ءايأة عبس ماقأف ى ولاد دع بردي هراديفهولز اند 2يف

 نفدو .لفاح دهس شم ىف نينم ؤملا لص؟هيإ عىلدو هّئزأ ةعاوسرتلو نذكو انيك سلا ند راضوا“

 9 4م عيجاونو كان :هروهش.» م.نف دمو يفاش ثاامامالارا وج ىرغصل !|ةفارقأ ايا دخيتك مهار ,اهداَتسأة يرش

 ك قلعة .ةلاو عمار ا دجس.لا جواب #/طب ةميلظعلاةرامعلاهرث امنءو تناوحلا حتفم رصق واعي ليس

 2 ةع نارا ارو وتايفنطلاوةرييكلاةأضي لاو بتاكملاو هنعهللا يضر يودبلا د ا ىدي دماقم

 0 تدنأ وا نما مام نيت ملان ؛«ةدنأ اا ةم.ظعلاةي راستقلاوةمقأل هجاوملا ليوسلاو نت اظعلانانراذملاو

 ةداتعملادلا وملامسا رخل اتيناو>يف رص؛ةي روغ اان حأ زاخو زالهي روغلاب كانهتيمسو راحتال ط

 نمناكو اا نس ملعملاةرامعلا كات ىلع دشملاناكو بئاصعلاو شيب ارطلاوةشنثالا عبيأ

 . مكنت مهملظو مهتريسءوسا مداخل ادعس دال وأ نءاضو عع رضلاةنادس هالوو مدطا باح لاحرلا

 ( كلذرغ 0 « ل -ىتريج - 36 ©



 000 ا

 8 4 2 0 أ ل 0 هقدر سا ىسلاق ف ى راحل هع ع

 : ١ درج < 01 بيصخ نب أةين 2 بهذاهنمو 317 ,ثرىلادر :مةزغملا كيب اص ين 10 كانه

 4 تاون يلا 0 :ههوحر 1 و هنشاد شخ مجرما ىلع بصعت يتحا وبا هنت لزي مودي رادعتلا ما

 : 7 .كي نامثع لتةدعب 7 ليقااةهيذلا ىلا همن ىواكب زالا كد نع لق دعب سي وسلا ىلا هوهجومت

 | ام ردغمتهنار 0 نءءاس ٌؤرلا لتقو رع 4هءهريشح>و ةعمدق امتد 6 لام ذأ ويواجر ا

 التقو اقنخ مهعبت انو نادل ||و ىرقلا يفمهعجقرفو نايعالايقاب ين ٍ * ىو لعب دقت كي

 ّ راك لاس ودعب ناكم لكيلا مهناطوأ نكافاو دب ا مهقأب ىنأو المصأو اعز ١ مهداب و

 ةميسجل | نيناوقلا مرخ آو ةعدقاا توييلابرخ ًَ هند سو ةّدحاس نع 0 اذد ىدقاو 4 ةايمقو هنيشأ دشخ

 ٍ 017 براد لاوهألا يف 2س اولاجرلال 0 هلك متناكرهدلا ف ةأاس نم هيتلابتاورلاو ة 4 رماد اوعلاو

 2 قرفو 39 لس تو ّك 'دلبلامداقمو ناعحعش "ملظاعأو ىدا :طاوةرب زطابرعو يداولاونابر ءلا

 ٍِ رهقو+ ديعصلادالب صلخت د أو سأ. الا انو ركسعلا عمججو كي أامملاءا رش ند ريكشماو مي

 0 دكا 0 رع هس :ادمعلزيلو ديدا:ءااطاحر

 .ثوعبلالاسرأ عدانو ةي ةمماشلاد الم ءأاىلا تفثا م ةيزاح + ادالا ءلا ياه رك اسعدرجامت

 مم | ي>ةيماش اادالرإ العوم اتا تلوتماو | منال وواهعءا ريكو 0 'هءامظع لقوا اا , راجتااوايارسلاو

 ١ ماك انسعب امصدو طايمدوةي ردد كسالاعالةرمعوا هوكلم يت> رهف اة سارا فان راسل فا ردكإ

 ” نسل لوف 3 َ ه رصملا كواملاري-وخيراو لاو رآ >الا تن :كملاطإ ن ؛١ناكو نين امعلاةالولادو رو عنم, 9

 مدالوأ ونووالق ناطاسلاو سريمناطلساالغمدا رك 0: امانا اوناك ضم كوا نادم

 0 ال ذخ اةنامشااءال وهو كلذكاو كمه ع ىلا نورالق ينب كيلا مهو هكر ا كوامكاذكو و

 1 ا رد ةكوامدن :<اواوهنري را 53 «لكرم 0 :؛واهلهأ قامت و بلغتلاب

 ريبك ناك ي دفا لث.ني:_ملاوةمشاو راقولا لهأالا سااجيال ناكواطوصأ, يار ومالا
 7 0 محأو اَعأيضت سمو مقارلاا شارد دختك هللا دعو ىلكوت ي دفا نطعص»و ةيرج 0 رلا

 0 هئاشنا 5 :كو لوةااًريح وبةصاسااو با اطاغايفزرحتلا ةياغعمةص وص تاقوأىفةبودا اردن وسا ا

 | 889يدفانامعاو رقغالايدنف !ىناط مم ىىورلا هناكو ىرو مءدلا يوابملا دمت خيشلا ىف رعلا

 ” دحأ خيشلاوي ودعلا ىلعخيشااو ىر وهم٠دلا د خيشلاودلا ولا موحرملاءاهلعلا نم لجيواضي ادد

 ىلعملاع ركهناقسم نمو ا 00 .همايأف غلب قز رولا ىلع .ةلاهيتاكويقامللا

 نيذلاو نيد فلا عبتتو هدعب ن ههعامتأ و كيد مايأف هدعب لام كردأو يصوم هاربا

 )000 0و ب ازتاوشرا خاب قوقملالا 100 همام

 - اممعت.نأك ءاوساد_> كل ذيف عا رملو ةدعبلاداللا ىلا يننلا و اقلاو ةئاهالاو ديدشلا ب رسغلاب
2 
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 م وجشنا ف هعمح ىذلا مد-عملاو هرعش نه هرفسؤ هعمحامو هشكةعمتناكو رص» يللا هع ل وو 1

 0 (تامول دار الم هقلخ يف هلو هعيمج كلذ عاضو اهلصح ىلا يلامالاو ءازجالاو

 دو د> يف نيهرملاب رحتيهدلاو ناك ذاةكمدلو يرهزالا ينل ا ىفدملامث 0 ازيا ندح نبدمخيشلا

 4 كما رق ءايوضناو ُه لك ةءزالم ةيفنلا تفمىسدقملا نسح خم .شاامزالف رص« ىلاهبمدقو نيتسلا

 هنالاؤسلا تاكو هسو ردلادنع٠ناك يت> ىوتتلا قرات رسما ندد ةيهقفلان وتملا

 يليبلاخيشلاو يد ءعلا خبشلا ىلع لوةءملا يف رم كلذءانث ا هخيشنألاب ىوتفلا ىلع ىتنك اع رو

 العا اوال فقربشلا تا راصو مولعلا نماف رط ىلدحو تقول اخياشم نءاههريغو ريمال دمع خيشلا 8

 اطةرسسو» ةأماهحو زورا اذا ه ذأ ارقي ةعمج لك يف نا غرصلاب ثثي دا س ! ردنهخبش

 ناومفنعيف تاميت>لزيملو هيلاراشي نممرادو هل<يفءارقالا رددت ا زالاب تدب

 عئاقولا باص ريوشلا كيب ىلع رييكلا ريالا 6 تامو# هتم-هتجو ز نا لاقي و ةنسلا هذه يف هبابش

 0 يبات شي واج ناميلس عباتادختتك م هاربا كواموهو ةروبشملا ثداوحلاو ةروك ذملا

 داك وا تفل ارو ةئامز كلا هذاتساثومدعب ةيةجنصلاو ةراءالا دلقت يلغدزاقلا ادختك

 ليال ي ربكلاةساي رلاو ىمظعلا ةنطاسلا نودبهسفنل ىضريال ةمطا م انءةمكشلاديدش اولا وق

 رومال اةالو ضب نأ قفت أوو سو وول لاعب بيو لالد نلالووبل تبخحنال و دا يوسل

 دلقتأ الا: لاقننالفةمنامو نالفةدعاس ةلركذو م, بلا لقتف ةرامالاهديلقت قارا

 هكا ناعو هتدصرشتناو هناشمظع ى> دوعدلا ج رادميفيقري لوييدس أرسال ويسأل ا

 ةيحلا رم ناتتال ريلعاو ادختكن عرلادب ءيلا مضناو نابق طولم اضي ؛أسقلو ىلع ن< بقا ناكو

 ن.ءهئارظن ىلع ”يول فيدرر هةعانل هدضعو هب |١ كرت تراطاخ نطو هناشاارخ كا

 أومقنات داح هقاحو له نهب و هعب ان نون كار واجدمحأ نيب عقودن اق هاو نيماكتملاوةي رايتحالا

 د ا رادع لك يضالا اوم علو حاط و ميا ا ل عا ا اهيفهيلع

 موضعب هب فطلتن هةح يف امتنف1351ىارو شب واج دمحأ ىف يفمايا و كلذ ف ضراعف هذاتسا

 دتحاو قئ>و ضر,ملذ قاجولاةمر حو :اعارم ةل اة امايأةزيطلاب اسر ةم > ان يم لاواو هجارخايفاو>رثو

 هباجحاان ا نم ءا مالا اهيأ مط لاق مهتداع ىلعنايعالاو ءارمالا هيلع عمتجحاو يناثلا مويلايف ناك امل
 اولاقءوعطتو هوذفن ها اذالاقانئالو ي>اصو انذاتسانباو انذاتسأت نأمل 2 عيا

 1و اوفر ادي ة حلاو نأ وبدلا ن وكي مويلا اذهدسب نءوان دل شو انريمأقرك اذه كل اد ىلع لاقت
 كيب ىلع تيييلاايك ارحبصأو ةعاطلاو عمسلاب كلل ذلوبقالا مهعسي لف هيلع ىدع نمرخاو هءاطأ نه
 ج رخأي يتحةريسب ةدمالا كلذ يلع ضر وم مأ ل حفتساو مويلا كلذ نم هيلا ةعمإاو ناودلا زر

 اًضيأدب ردغمث مدقتىروباشلاكيب ناميلسو ىوارعشلا اددينك نسحاو روكا ذملا شوا د21



 2م

 هيا

 ا

 م
ٌةدم كانه س اجو هيلعزاك | مع ملختاو ةفيظولا عابو مورلاىلاهحونمث

 ' 3 9 ارق ناطأ تاعممو 

 ةلاطلس لا ا ا كلذ مين د داكو هي دلامامأ نركب لا حاف لو لا ةلاح ىف عضاوم لا ضعب

 ٍ رصم يلاداعفارافج رخ كاذب ل امان لع دج تردلادسمب اشد اقسشو هازن٠يلا 0

 لخدو دالبلايلا هتالحر فو هدلبيف ميكرد|نيذلاهخ ويشل مجمملا لمع يف عرشو ثيردحلاب لغتشاو

 يعل ادسلا نعذخاو هزاجأو حبحضلا نم ًايثهيلع أر قو يرداقلا هاواي[ خيشلاب ؛ عمتجاف باح
 غداخالادخأو ماشلا سلب ارط لخدو ىتلملا فطصم شيورد نهو ٍبيقنلا ماب ارطلا د نب ميد ري

 مارو مداخ في ف وردملاخييشلاب عمتجاف مورلا ىرق يدد-ا مداخ لخدو ى واعكشلارداقاادبعخيشلا نم
 انخيشب ؛عمتجان رصم يا عجرو طقف لوقعملا له نموهامناوادانساهدئعد و ةيلوالاهنم عمسنأ

 فارتك اي .ثكلذ نم عمجو دانسال ا ىفروتو هلاجر مج يف متداو ثيدحلا هنع تاتو ىضت سهديبلا

 لخدو مهعذخ ًاوخويشلا نم يقل ني عمتجاف نميلا ضر ىلا هنمو نيم رملا يل ادأع مث هط خت ادوسم

 هني راصو مهنعىتلتوا ماملع يلع عمتجاو ١ ممر ا رب زولا نمالكح دامو ءاعمد

 ديعديسلاهرصعدي رف يلع عمتجاف نابكو 5 لخدمت ثار واخت امدح ١ نطاقدمأ خب .ثاانعب و

 ةيحللاو ينس ىسيع نب مها نا دمعلا 2 اش لخ دو الا تدببوم ينسطادحأ نب رداقلا

 | ىدلاب ريصمىل اداعو تلاوذلام و ناناعو سه ةنسس يف كلذو قل ر زىمدعخ خسيشلا يلع اهبعمتجاف 5:
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 : ديعصلال ادت رك ذى ين 8 اما هذهيور ارسالاو 1 :لا نم هتاءغل وطيف لهاعو رازغلا ج

 عجمج ناويدهلو هوهر 0 كاع ,مهحدمو ةراوطاناب معاش يلع عمتج -|و ريعقلا قبإ 1-02

 ْ مو رلاومأشلاىلار ةاسب نأ لبقاذ ذهو هطخن ةدوسم هدنع ناكو ءايلوالاو رباك الاهبحدمامو هرعشة ف

 عضوم يف ل زن كنك و ناو اقل! ىرخم رنك ولك تارا هت« يف الص خدت ا

 ل 0 50

 ةلحاهوسكي و اهحرختسف بو انلاو كه اعملا ىلع ص وغل ناآكو امابىفةير غءةديصق هيف "يشن

 هاواشدو رصاعم غلبي 2 لوقعلاب سعب وداهز رعب و طظافلالا

 ١ .نيلالو نشحلاس م ركلاهدنعتناهو ة هب رغ فااذتكلو 0 ايض علطال ءريخك مضوم يف ماقأولو

 : رباوفاعيف 5 سأب ! رارك ةسمحيف هل وطةزاحا يغب ا نيهالو عم تركن و

 هبابحأ ضعبا هبتك امهمالكنموةج
 قشنتاا نغءريلا ممشهنمو * 1 72 يمقساس أمل و

 قوشتمال ءازجالا م_صالو # انشلا هببارت نم اقوشت ىندزف
 ماوكلادهاشملا رازواليلق كانه ثكف في رشلا سدقاا يلا رناس تح لاوحالا هيلقنتتل زو

 كاذذاوهو يميمتلا ىم يدلل اد لرت رف ياتى لمرا متمالسلا وةالصلا مهياعءايبنالا دقا صو

 | يدا خس يلام هللاةمحر ىلا لقتناو امايأض رمو همرتحاو هاواو همرك اف دليلا ئضاق

 ير يان اياز رك بياخد الى

 20011 9 1 تا 0 كنو 0 2



 .داعو موك افك« بحاص ةرافسب دذملا لخد دبا عدبأ ساححنلا نبال ةيئاللا ةددفتلا ةضوانم كو ١
 هملقناكو مهمناقبط ىنالتخا يلع هناسأ ىلع ةلودلا لاج ريمي ناكواهكل ل سلا ةياتكىلو وةك ىلا"

 هتباتكيف طاغي الذاهردقب يرخأةروس وليوهو نأ رقلانمةروسةباتك يفعرشا« روالايسهناسل5 1
 هنآ اشناامأو بطلا لع يف ةفرعمو ةراهمهل اكو تعمسام بجبن هاذهو اعمام:تينحهتءارقيفالو

 .هلواطيالو راعهينهيراال هرصعديرف وهف همظن امأو ىفا وقلايسانمو ةبوذعلا يف يتلا اهبلاف ْ

 ( همالكر وبشم نق ) لواطم

 هتاولخ يفماقزا هرذعاو * هتاتفل يفربسلا مير بناعأ
 هناظط ىنريف اح برشاف # انا ساوالا ىظ يار هارت

 هتافصو هلاذ ىف هدسحوي * قشاع لكيأر ناامل ظاتغامأ
 هنارح نيعتوملانارديهلو * ةولس ملقا لواح ايصهللا ا

 0 ملغ ريل قرفلاوأ# اقئاذ لصولا مطب ل ىونلاالولو
 هتاهبش نعداز لهي ىملعو * يقيقح تماعامى زا<#الولو

 : اهوةئسلالا ىلءارهتشا ةديدق ن«ناتنب همالك نمو

 بوبحغلا نمءادنلاءانأ دق * بحماقملا لع ىوقي تنيك"
 يوردلا نيو وذملاب وحميور * ذملا لبق ابنا كان ردق

 .يف فون ةديفم بطلا لعيفةلاسرو لئاوالاو رخاوالا ديس دميف ىلباذ ملا عيسلاهامس ناوي دهأو

 هللادبع ن.ليل نب رداقلا »بع خيشلا ثدحلا دوجلا'يرقملاعرابلا## تاموول ذك ةئمسلا هذه
 انتحل ناي واما ةئامو نيسعب رادع ندا داون داز كدكي فورعملا ىندملا لدالا يمورلا

 لاحو ريبكسلا ىرةبلاذملت هن دملا لي زن ىىاج سلا د نيدلا سمش ءارقلا خيش يلءهدوجو نارقلا
 نبا نيخيشلا ىلع ثيدحلا بتك يك أعمس هيلع نيدراولاو لب الع ىلع ماا لغتشاوةيبطاشلا
 ادعم راصيتح ةيلك ةمزالمبيطاانباخيشلا مزال ورك الا ىفامهبلع هت ءارقب ةايح متو بيطلا
 يللا مدقتاذا ناكو ةرهطملا ةضورلاب ةءامالاوةباطططا ىلو ءادالا بط ةمغنلا نسحناكو هسوردل
 خيشلا كردأت رسم ىلادرومن هنهنارقلا عامسل قل اهيلعمحدزتةيرهملاتاواصلايف بارما
 فلاو ةبامو نيتسو ناثةنسيف كلذو هزاجأو ءايشأهنعىنات» ىواتب رخا نامي - نيدواد رمعملا
 مورل ىلا هجوت 5 جدن وريخكل |مهنع لمحو يديا لاو ىنفألاو يرهوماو يولملاخيشلارمخ>و
 ديسلاهحأو مهنءذخأو ايناثةيقبلا>ويبشلا ىلعرادو رصميللا نأ مثرارقاوب هلرقي لف ةنيدل ىلا داعم
 ذخأ ف عرسشث نوصوق عما قدالملا هلزئم يفامايأه دنع سا يراصو ينايكلا قطضم نيس
 جوزتو همأعا رو سائلاهيلع ت>دزاوةنيدملاةقب رط ىلعدب بط خف ةفيظ ولاه يرتشاف هلهتباطخ
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 كح ٠

 0 دمر ىلا هواهح وهب اوطاّحاف هدأ و> نع 000 جهتب اصاو كليب ىلع ىلع ةيزطاتناكش

 ناماسو يواطنطلا كيب ىلع لتقودن اص ةباخاو جحهطن |ت< نمهلحوددب لبقوهاةلتو لا جرخو كيب

 -  حيبص يف رصم يا كا ذ ري لوو راصر هش نم اةةعمجا ما كالذو مهرنغو شاواحرمعو أدذع:

 قطادنع بردت ةيكبزالاب ناكلا هلق تاتسا كي د ل داو هدا اذ رشح تبسلاموي
 ىلا اولخدو جاجا لصو # رفص رم عس ءاخيفو # هتاحارح ةاوادملءارطالا هيلع يرجأ
 "ادا هلوطودعب كاذو كب لعرمالا يقوي : (ةلياا كاتيفو) دمك , مها ربا جاما ريمأو 0
 .لصو ( لوالا عب ررشع عدا سيفو )ةفار ةلايهفالس أ د: ءهوتفدو نفكو لسغف هناحا رجيف مسهنا لبق

 هلاوب ضو هريشع عسات سيما موب كلذو ميظع بكوم ىفةعل لا ىلا علط وبرضه لادافا طل
 هذهيف##تاموو# عاذلا ءل>ونا ولا ,دلا ل. ءف طايهد قيرط ند هلوصو ناكوجاربالا نماك: :شو عفادم امج

 هلك

 ءلاوع اللا قلاع ند
 و

 يردوا سهلا نيد نيدلا 2 حسي م لا نيدمحأخيشلا ديفللةمالعلا اصلا امالاخيشلاةنسلا ب

 خش ن ن*ءو هدلاو نمريدكم || عمسو ًاشناهو فلأوةنامو نيثالث ١و نيتنثا ةئ سري صعب دلو يذأ هثلااىدلاخلا

 : اكان اننا ناكو ةنسرواجو ه«جحنو سير دايت ار- يف ندعو 0 رخاو يوما باهشلا لكلا ت

 0 ريرشع قداح يفامايأللا و ناد عل يفوت د ةفيط | فالح اوقماتةءو سو ةماهشو رة

 ةلودلا سمش برذدب ةيردا هلا وازلابو دلاوىلع نؤدو لئاح دهشع رهزالا عماجلاب هيلع ىلسدو لوالا

 دينأ| لم ملا باعقلا نبا د6 نب ىلع فراعملا بحاص فراعلام امالا لضفملا ل ادع, أ 3 ثامو ل

 دلو روك دلت ىدارملاب فرعيو ىنئا قشمدلا لالا يراذبلا ينيسحلا ٍدارمد ف

 عطاس ناش ثلا ماظعانا سن | ناكود ريغو يف ةسغادلا قداض نيىل ل نه ريغو هم 0 معلا قشمدنب

 1 .ا>دلاووهو نءدراولالاحر طحعو نيدصاقلايوأ» هلزنم قالخالا نك قارعالاد ط ناهربلا

 ةيئسلادذه 2 قون يت لزيو هود اف سورديعلا ديسلا هددع 0 قامدب يقناايدقا

ًَ 
1 
 ا

 1ع
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 يح رحااعب ا نيروشب هدعب يفونو#
3 تامو دلل امهمحر ىدار يدا

 . نعاشلاب دالا رهاملا 

 5 رخأ ١. ىفدلو ىجخاشلا يكمل فون :1| ىسيردالا يف 2 رفعج نبديعسدم نبمهاربإ خييشلا ى ملا ئاكلا

 م نم ىمجملاو ىناقلا نيدلا جا و ىلخنلاويرمصبلاكءاملعاارابك نونخاو ذكرت يدا ردا

 لعاودالرلا قافا نه نيمرإا ىلعنيدراولا نءنب رخآ يفةليقعنباو ى واخسلا ىلع لثم هيا: ينلاةقيطلا

 جدلا نيب ودنسو ناويديف ع.مجدقو سفن رعذ هلوهل يلا روكلا مها ََ 2 :ءام

 ةريزج بيدأ هنا هقحيفل وقب سورديعلاخيشلا ناكو تارواحتو تابطاخم سور ديعلا ل .سلاو يتيبلا:

 (لوقيهياو) ينئتساالو زاحملا

 نيملاعلا بر هلل ادناق * ةمأ ىضأ مهاربانا

 نيداخملادابءلا ناشاذكه * هلامعأ ىف صاخأ ملاع

3 

 ميد



 رمعملا وامل يفو لا مالا «تاموو ةيكلام ةداسلا نم برق ماظعد شم لن وكتملا 00 ١

 .ىدمالا يحورلا واتش ١١د. نيدلا سعت يطقلا نبا سو دقلا دبع نبدأ نب دم ن دم نب ىلعخي كل

 نبد# سمشلاا هم نءمامهو ى رصملا يلع وملاعلا د هيمي نءدحا او نرقااملق دل و قدش»ب فورعملا

 ظعاشم خيشوهو حورةلح؟ مهنكسمو يمال بايشلا همس نبا نعىطاندلابريهشلا سودقلا دبع

 هلناكو ساو !ءاعتم ةئاملا زواح حا 0 شاعوه:هز يف ةسايرلاهلا تهتناو هرصع ىفةيد.+حالا

 وهوءات دنط تاع اهنمىرب عسأو ءاضف ايديني *ا ءادنط ةلقت_س.ةوك اطو هلزنم حعطسسيف ة ةواخ

 يلع رهتسموه اذكه هنا مدالو اى رخو ركل كل لا رح وامونو هسولج لاح يفةلبقلا لبقتسم
 دالبلا لهأ ب لافءدهش# عمتجاو هةنسلاو هىلوالا ىدامح لا اوأيفيفونةلي وطةدمن.ةثيرطلا هذه

 ديسلاو هجوملادمح خيشلاو ىدمحالا دهاعدمجديسلاو قاف ١ الا نمءادءاصلاو نايعالا وخاشملا نع

 .كيبمهاربانباكيبل ليل ريمالا 6# تاموز# حورةلح: :هنالسادنع نفدو مه ريغوندلا ىق ةدحأ

 الحو ةرامالل الهاناك و مهرت :افاحأو مي ح مانومدل و توءدعب ةيقححاصلاو ةرامالاد قت انخأب

 تاموة:سلاهذه يف اضإ !أملطو ءاذعسو نم ءأىفعجرو نينا ءويدحا ةنسيف حج ا ةرامادإةتوةسائرال

 موحرملا عسب اد سيئرلامركملالجالا ه6تامو ايفاباغأ نخحرلا دبعهوخأ جا اب عجروزاجملاب
 0 مم جوز دلاولاموحر 0 مآةدخلاجوزوهو يا قار 1 /

 ,ش عب رأة:-يفوتوادوانيسحاهدلوأوةدس ردت أم زطقو فلأو ةلاموةرشع عسر أةنديفدلا

 !اوهو هديسنبا هاب رفمجرتملا منمو هئاقتعوا هيب ا رمخاا و نيروك ذملا هيدل ونع نيس و

 راكلا دج ا ونلا نابع أ نمرلص ع 31 000 ١١ يك ارملاةسائروةراحتلا اع . يجتلاو نيس>

 دسلاو كيلامملايرتشاو ةيطاصلاسرادملا راوجم رصعارادئبوةلامرتكو مرك ذو هتلطر تشاو

 عباس يفهيعت لد وورسهم ىلا عجار وهو ماشلاب فون يت> لزي م وةد#و رم: راد هلراصو ىراوخلاو
 .ي رادنبلا ز زي زملاديعنيدم لا رسملاطاملاار آلا 6 تامو #8 هللادح روناثااعبب رنيرشع

 دعب لوا عسب رةرغيف يفوتهبت رمشاوءاةدنادل نأ .؟ اسااوةرامغلارمعىذلاود وانسحاناشل | ناكو

 ملاعت هللا ههحر للعت

 قلاوون عبس ةئس

 رعرهاظلادالوأو ماشلادون# ةيءاشاادالبلا نهكيب ىلعءىح؟تافاحرالاو رابخالا ترثا ونايف

 اص ناويصودو كانهريكلاناويدلاب صنوةيلداعلاةبجىلاهمايخز ربو هئاقلل كيبدس عام

 سلطالاب هتئاطب ١ وةياص خوج نءدر ودية رالاوولءلاو عاسن ”الاو ملظعلا ةياغ يف وهوكبب

 8 ركسملا جو رخ ل ماكنت يت> نيم وبماقأف بهذلابهومتر ةمآ سا نءهرك دعو هعئالطو ردا
 اب را#وةرحلاصلارا.قتلافرفص رهش س.اخ ىف كيب د لحم راف ةي+ح اصلا ىلا هدو: < كسب لع لوصوب ريجلا



 : 5 اا 35000 اا ودق ن

 0-0 4  يدوكملاخ ا ف اديجلمل ارون دم خبشلا لعوتي ارددرص: 7 صن و ىموع :.لاىربكي دوككادحأ خيشلا

 0 م محودوأ اد نا ضب ي لا مار اتماط أ 0 0 رو 0

 دا ا 1

 0 ا ربلا را لاو 0 0 ا الاب ىلتبمالدب الل 00 رك
 3 | اتلحرشا مم ةلياج تافلؤءدلو ىنولا مس اةنيدحأ ندبحأو يكل املادحأ نمئادلا دبع خس ثلاو

 ” رعتلاباهمالكت أ ردقوةداجالاّ لك امخداجأ ىريشبشللة يو و:لانيعب رالا حرش ىلع ةيشاحو نالجسعلا
 2 بيجتلاو للاصلا باشلا## تامو # ة:للا نءنايعش نب رشع سماخ يف يف 0 ديلا دلو دنع

 0 0 وو اينائءلا قلاخلادب ,ءنبدحاولادبع ني دم خبشلا ىذلا هب ,نلادعتملاة العلا طافلا سيرآلا

 * فشقتف للا باط هيلا ب. -وزوخلاو نأ رقلاظفحو حالصوةفءيفاشن ر هب ةورئلاو راحتلا نايعأن م

 ١ هنو لب ةظفاحءا ناكور ناار او بدو باطلاو روضملا مزال و درتو كالذأ

 "0 تحبس مزال وريدكلا نمزلايف هريغك كرد ملامريسبلا نو هزلايف كردافةيلباو ةيدادعتساةوقوداح

 - قطنملاو لوقءملاوهقفاا يف هلوصح بلاغ هذع يتانو ةيلك ةءزالم يهناشلاب ف ورمل ا يجانلا دم خسيشلا

 كَ .خيشلا نرردر ةحو كل ةريغو ماها نا كابس. 2و باس لا هلاونانيلاو ىتاعملاو طاراعتسالاو

 0 ايش ضحو مولا لمعو لضفلاب : روتشاو سردوبجنأو رب» هيت> مهريغوريدردلاو ىد.يعصلا

 2 اذهلز ,ملو نيدينتسملاو نيديفملا وزياص غارب اك ا دادعيف مظتناوهماعةرازغوهلضذباو دهشو رصعلا

 2 زواجي ةب ةييبشلا ليتة:ودوةنسلاه ذه يف ان وعطم تامومامتأ اننعورد تا قح لاح

 0 ادا أنم ىلا ا دبع نب دن ىناوصمخيبشلا ةمالعلا مامالا مع نبا وهو ةنجلاهّللا هضوعنينثالثلا
 ىنا كلا ىلا نإ درحا جامل هلا ققحلا لضافلاه.قفاا## تا اطار هن الا رصعرهاشملا

 ىددي خيبشلا مزالف هلهأةسلاجهيلا بيحو هيلا هت هتياكلاموهرغص نم لعلاب لغت_ثاورص؛دلويرهزالا

 7 .هوزاحأو اهريغو ىلا لك حبفلاو ينالا سمشلاسوردر ة>وهيلع هقفت قرؤمىى َد>يواربلا

 : سإردتللرددأو ردم ىلا اءجرو قاطلا ينعدم خ ل انخشلاةؤا رم نيناكو سم: سيف 20

 .. اسردأرقب و ىرضألا 0 ةبوازأ هتهزالمر 1 ا 3 سردو 4ه> وم ل ةأ 9 يف ءاتفالاو

 ع ب

 ش | ريغملا تالا لع يرح اوةديف» مالا لا دبع خسش 0 4 شا ادهلو ةعاجدب عفت و ة.ئثقعر صلا 0

 0 عسا. ١اعب , رالاموبيفوتراقوو نوكسو ك للا نعي ثخوعروو حالصاذن اكو مث ؟ ل ىطو-ال



 >اناّعمو : رذالاتي , راد. اونا ربأا تاهجللاو ةيني هنذلأ | لهأ نم هءوج عجوة او رك ذل نبدا 0

 انك امالا نمش تراصودحسلااوب رتوةيحالا شاب واسر واف رطل

00 

3 
 دالأ لاةيجيلا اراقجرخو ة 4م اقالا روك ذملا عسب ل نيم يلع عرفالار ولا ا نا 1

 0 مكلذ د 5 د م مسا ولا هقلخا وذ و ,جحرذالا' فع صلو 0 ةملاتدب وةيماشلا

 أمم رخيتاان

 كا اسعلاو 5م زولارض امل: :عةيئاشلاةرييكلاةعق هقاولا يف من ة 4. كالا نءروسلالوحأ ممدج سيسر ذأ :

 منو نيلكنالا ة:وعبايئاثاو رضحاملف كلذلا يك لئاط نودي حاصلا ضن دعب اوجرو يو رلا

 نه هدحيس٠و ةرادل ل ص>!.دهاشو هعمل و دك كلل عجرو مثدالب : يلا سيسر فلار ةاسو رهألا

 وهو اب .كسو كلذ لبق هلع اناكام نسح ا هداعأ ى + اهدي دو اهراست تام ايديال <

 طخحمو نيبلا لمش عمت هلخمو اب نطاق فلو نانا مو نب 0 اذهةيأ ةباتك خب را ناآلا

 نب دم نب نيدلا سحش نب ىلخ .شلا امالعاانئاملاهيقفلا «تاموؤم ةيقاقا كرابىدساهلا لا
 احلا تنبةنماهمأو نب 0-2 رآةنسر هن ب دلو يرذأخاب ريش هلا ىديشرلا فاش هشلا ىلع نب ناهز

 مجرتاا ظفح ديشرب راحتلان اعاد معو الا فب ىشلاتنب ةلا ذابعأو ىلا ارعلا هتح أ نب صاع

 فسويخسيشلاىلععاسو ةرهوؤلاوةير زاو تايدلاىلا ج.مااو:داعلاليبسو ةصالخاوديزلا

 ىدحاةنسلاوش يف ىفاش ثراأ ىع ص نإ هللا د 0 ءخيشلا ىلع و رطقلاو ليقعن أو ةير زأا ىئاشقا

 هنباحرشو هنرهو> لعيناقلل اودعسلارصتخمو هنرضاسو ردهذم ىق ا منملاو عما وحلا عج نيعإ ر و ٠

 نب د2 سءشلا ىلعو بهاوملأو نيءبرالا ىلهرحح نب و را املا ىلع يوان او ءاللساا دبع

 عماوجلا عمجو ةدالخلا يلع ىنومشالاو ليقع نباو بهاوملاو ةياردىراذبلا ملظعم يرعلا رك

 0 ةلوقلامقواذاو ىلاعت هلوق يلا يواضيبلاوةااسرلا ىلع يوار الا فصنو نعل يلع: هلاو

 تأ راعتسالا يف ماصعلا هي اعأ ارقن يروهجالا هي طعخ ب نعل رغثلا يلع دفو ن نب ”الثو ناك ةئسيفو هنو داعإ

 ريرحتلاو ةيبحرلا لعىروشنشااو ةصالالل ل طور[ رش يور الا ا رعود فا عم

 خيشلا ىلع عم ممست تاوئسثالثروأ خل نبعب راو ثالث ةئس رهزالا عم 00 مالسالا خش

 بجريف سا رددت! ودا الا ءزالو لئادشلاو سيطخلاو نمي سم جمد من احارشيزب رد قطمصم

 لدن ةرشك م مئاقوهعمذل ترجوةافولا دعب يتحدلاولا ةلز:اق وفش ا. ي-رارأب هب نكت ندا

 ع١اوجلا عمجو ىنومشالار ير غلا ىف ىلع د لا ىلع عمبسو ةبلطلا نههريغ نود هل ههجون نسح ىلع

 ىنغملا ىلدلا دم سمشلاىلعو يزعءلا في رصتو يراخيلا يلع يفالطسقأاو ةج رفاملا ضعبو ينمو

 ىنفحلا خيشلا يلعو لهتف ىيطخلا ىان ةياق ىلع شل يلعو مهاوجلا عمو بيطخخاو ثحيقدار ةدلك

 ا ظطرملا جار عنو حاط هاا ةيفل أودع سلا ردصشو و وحلا مدمجو جست اوبيطخلا

 ملسلاو رحل وجيمملا يروهجال اة يطع خيشلا يلءو مضولاةلاسرو ل ومشالا فسويخيشلا



0 , 
 3 كالا راسو ةاودلا باب رأوءا مالا هتبحأو ىتاتالا اوف أ سانلا هيلع ثابقأو ثدححلاب 4 كانو رجشاو

 ا لامزلا كولمو ربك الاول اوءالاج رآح انشلاذرلا ىلا ةرا لك هشراذاف ناكدنالا ةحاسو

 دليلا نم هجو ركرمالاز ريفزودساحلاهبى شون قا نع مهفأ 0 ناودءلاو روجلاىلا ممب-ةبو

 هوليةةساو ءاللضفلا نم ةعاجمبلا بهذقالوبملا لصواملف رص :ىل اذا كانهج و وادق ناكو

 ةفول ملا هثداع كرش و كيل او ةلامو ناناكو قدا سلا ذو قي شملا قالو كرد ىلا داعو هلو ف هسا

 ةيمو روةي رع« وةيءاشةوسأ ثالثه دنعو عامجا يلعربصيالن<و فورعملا لذه وفويفلاءار نه

 لاستغالاةل اوةمس حاط مصنو 0 0 .كذخأ قار دا ضعي وأ ءالخاملا ا

 يفناكو يهذلا ىبأكيب دمحد_:ةسهذملا صرخ يف قفناو كاان و[ امون

 لو.ءالسا قد لاقف لو تاع كلر هللاقو ةطس ساما ليبس ىلءريمالا هغدا شقت اخ

 ريعالا ميفئاعوج نوت تر ماف فارشال و ملسملا لهأامأو قلارارشالا نومز كالو زي خر ضصالو
 ءارقفلا يلءاهيقاب قفن 1 هنود ضءب اممم يذقف هناك رضا 1 ةضف ف هدأ تفل ةئام هل ىعأو هضي رعت

 مو.سمهباليق رتشءهدسهفف ادق اج رمل و امايأ جار للاثو اموينيعب راهم شافو

 00 ةنسسلا نه زاب هشروش سداسدحالاموي ردع يفولو هنو ما.يس ناك

 نارعالا نم سان ١١هلرضحات اماملو كانهةذك ىلع رصنلا باب ةربق؟ نذدو لفاح دب .ث.0٠يف هزال ا هب ع

 . عوج يفءونفك و ةعادق ٠ نك لك نه اوذ خاف هك ىفالا عضوب ا لنآ دي ريع“ :لكو ناد ؟ اةدع

 0100 دم ريهالا ىلعأو مهر طاواخاري> تالذ

 تر ذلام ال هناكمردصتو نا كاوخأ رادلا ىفهناكم س انو عزا واو وراح لا د

 اريسراسو هيحامدق ىلعىب'مو نايعالاو سانا هءاعتمب 1 ىنيسحلا دهشملا دس ىوبالا ثيدحلا

 ىلا ددرتلاو نائيفلامارك اوماعطلاماعطاو قالحالا مراكه يف هتهريط و هسا لعام ردو انس

 00 000 طخ و هنراح للهال يدصتلاو سان :ااجنا و> يف ىهدلاوءارصالاو نايعالا

 7 مهرجاشتو مي واكشيف ماكحلاو ءاصالانمولو مهلع ىدعتملا ةعفادءو مهنعبذلاو مهحاصو

 3 نو ومواقف يف ةلزم .و ةداحودل راو مدس اكو مهرو. اىفمطأحل.و اهجصراص د >- مهاياضقو

 22 ةيطخوا ربثههب لمعو اهيطلا تت ادح ساد أ ع اهبنااموةي وازلا مدققا 3 * مهياعدتاودو 1

 ابو لقت كوحان م امرعااكاماف ةفيطل يل هو 1ع اا ل اهداخو اننا -- اماما: بترو

 هبخحأ عم هنكس تناك يت ةاارادلا كلزتو هلاساببلا ل قتاو ةليناراددح لانا هتاوةحار ارك

 3 كلل د تاعو نسخن سكالذو هرلاهملقنو دحمسملا كاذ لخادبا ريضديخال ىنب و ةرجالاب تناك اهمال

 ' مايقو ةيرصملارايدل ىلع سيد رفلا"اليتساو فلو نيتئامو رمش ثاللثةنس يف ثداو ملا تناك املذ
 ردبديلايف تكرحماةمع ةىوبداهيأ لاق تلا ىلوالاةموقلا شو دلل لهأ ن٠ ةيةرمشلا ةب ا ناكس



 3 3 0 دع

 قواد 1 0 ١ ماع 0 د 0 الا

 ريع نبرماعو مالها هد اعر مد نءدخ الا يريشبلا ا مخ : .ثلا ىلع عمتجاو يسلب أذ هلا ينااق تيدا

 فاذكلا بار نم ناكو يوالا>-: :ادمح و لادبالا ٠ وك نب ىنادهموىناناقلادمحأو :

 ير انارضرو يوا كيع ا زوقشمهدلانار و يتشم١ دلاةريهع نب دمشو

 يرداقلا نيسايدي 1 انعذدخ اند احلخدور أوس نب يباع خي هاما بودحلا دهمان

 دم عي شا نعو ى م هال ٠ نءاهالكنام سلا نة رلادبعو ىن؛ اادمح ا نعاهبذ خافي باحو

 يسلب نلا ينغلا دبع خيشلاب مقحاف سدقملا تيل رمشنلا ب ركلا دبع خي لاو ىفا ده.ءارلا لاله نبا
 اهدرون رصم قهبغ روق ر طا 4: 0 اضاروك سلع كت الس

 عابس ملا ىناصمنب د ين ارب ركل يءدي لاو در زءلا ىناعدمو ينيحسلا نا

 هز اردو ما ناولس بهذملا خيش هءدس و 5و تلاد .> أو ينفع سمشلاوىهوطساو ىرلملا نيا مثلا

 يثايعلاد##ىديسو قورز فيطللا دبعنب دحأو يف 1 لاذخو يعردلا رصان نب فسوب يديد

 0 كارد نو“ فلافر كو هذ قار 8-0 رخل ف مان حم يهلم ثبلاو شو رطالا

 اف راعدن ون :ف ةف رعم يفاعراب سهذملا ف اميةف ناكو هتيصرا طو : مارد اوديدلع آاوهقفلاوريسفتلا

 تناكو هظفا قئارب ىواتنلا ىلع بتل <, وهتظناح ن-> وهنهذةدو ماكحالا طرةسل ةعو رثو هلوصاب

 نهنسحا تاوطاابماغ شك ةلك سنع اك عاحسالا يف فلكس الل ةس مغ ةشي راطرثذ :| يف دل

 كو هر داب ةيدع - ىلع لسركتاا يقست -كياو ماع ااءونه دعاس لبولاو رو ماهغااهيداج ضورلا

 الااندلا عاتم ند ( يمد قل >ديال ءاتؤوةأو ضو ا حعمود وج اذناكو هرداد ةعرسلا يلع

 لاحرلاط# و نيام : الل ادر ومي ىنيسح ادهش | برق يذلا هلزنمناكو هيفع م ىلع هب قد هءلئاس !هلذبو

 وامالا 3 .طصاناكو امابرالدو نعوامما اة عبروا وسنملا َ 1 يفهنغ عدا 00

 قَد يسسو رفلاب هئفر لاه رش يف بعر,و اما وعأب ى نعل و اه رمضت و اهباعتل ةي'الأأ نيا ْنء

 دافولاةزكل هلزع مهل راعقاضاملو كلذ ريغو حامرلاب بعاللاو حالل_سلا لامعا وماهسأا يعز ش

 نأ لعءانب دلللا ف رطوف ة ةيب مسح أب عسم اولزتمىلا]ةتال وخلا طب هاد هلابمةركاوهاع

 اللام اناع فردو هتاب برق ىلا ةيوازلا |يفوهيف رمعوهنكسف فارثالا نك اسم ف 'رطالا

 00 اررءالتطل سا اراذملا هجوتلا ىفىلاعت هللا اخت فلو ةئامو نيءب و عسبسة سيفو اريك

 ناكو هل تقولا ةدعاسم مدع نههر دص ىفأ صو اهو طا نويدلا هءىلءتبكر هنااهنءاهيلاهّتلدعر

 ةروصل'هذ٠ىلءهئاشناو هده ىلعادختك ن محرلادبءمزعءو ينيس تلاد كايد ردب ل كاذذا

 0 اوج ةدعيف ثيدحلايفاسو 08 ةأو اهيلادحون وذص قمن ار ضار دج: ةلاطيلاداخم نإ يابو



 ءامظعلا ل ا

00 
 مد اتااولتانو كامو تجعتس 1

 7 اهيلعيصتو سإ رات“ ٠و يضاملا ماعلار خا وأى مدقتاك نيتاسبلا ةبجملا كيب ىلع جرذ م ر<+|يفاهيف

 2 ءارمالايقاب هتبعصو ىواطنطلا كيب ىعاهريءأو : ةدبب رج ملي هشن يف مثجاو لجلا يلا رحبلا نم عفادملا

 7 0 اوناكو ا عم نهوكيب ليعمساو بهذلا ىل 55 ل مثير ١ راج ةفتعتن هيفاودعف ركسملاومهدلةنيذلا

 ةيمس اقلا ل ظفاهيف ربظ ة هر د 09 ةدك رعم مهنا تءقوو ةضايبدنعمبعماوقالتف رصم نودي رايي ا

 ”0 رك لاب 0 ع لع ملا مقا ىلءناكو نيطلاري ديل او و مرسل أنعا وعل 1

 بلاغهنع قرفتو را كارلا ىلا» اواو م عفادملابيتربودادعتسالاب ماودإو الار ل ءمآ فرو

 ههامايخوهناويص بدت و كيب يلعأ لباقملاريلاىلاكِس د رضحو مترو راغملاو 8 اع

 0 باب ىلا عاطو ةفارقأ آبابن هلخدو ره٠ةبج ىلا اراسوبور ا :ءبكرو :ساقدلب كت

 0 هر ادىلا نا قمار لادا سدا :.دملابعييشأو لح لا نمةصح هبماقاف بز ءءلأ

 2 يلع هثبختو ع ') ا مس نو «ىيرشبلاو ىساخا هليل كلدو ما ىلا هدو رصو -جرشو هلاوحأو

 ايفدعهشإ 000 دادس اء مسم انف هفئاوطودعانت 5 امو هقدحأ ص يثاب ويواطن طلاكمب

 ٠ -.راصو رم ىلا كرب دمح ل>دو هوم منام دعب ريدلا يف مويلا كلذيفرانلااودق وأو ريما يلا كسدح
2 

 1 مطقو هبا ءضبق 5و هرادبب 4 ءلاسهذفاشأ. لاادختك كاد .ءىلاناظفختسماغا نة رلا دب تزلدرات

 د5 عطقو زوجحم ودرفم شورك ضو قارمدتاا|قؤرذيب روك ذملااهبر مخ ةلاةلماعملا ل اطب اىداؤة دسار

 كيب يلع ة.ءالاعأ لطرد ااع دكا اناكوب يف فطاو قامل اة و فاضل اةرشعب فرصآراذد

 : 3 بيسحلا ةماهفلا ثدحلا هيقفلا ةمالعلا مامال اديسلا تاق * 0 ظعلا نهةن ساه هيف تام نمام و 3

 0 .دامنإ نبدلا مك نينيملا بج نينبدلا تا - نبى مو نب ىلعديسلا تيس

 0” و دعو هل لابد 2

 نب نسح نب كد زنبدم ريم نب ملا نيدلاك زنب رطم نب بوقعإإ نبناردب نإ فسوب نبار وسلا

 00 نيدب اعلا نت رول نباتا 0 0 لا

 358 ان اق 1 ردن 0 0 ةاقئا ولو ا

 2 ” ندم وع لعةبنك ى هوهخييشلاو ىرصملاجرعالا ينطصم خيشلا يلعنأ ر لاا رقوأشن

 ' 2 ةناسميلابقلا مهفلخ قاسو كيب ىلع ركسع يلعةيز رمل تءقوو رامعالاغأ ل عو كيب اص عابتأا 00

 7 اموب نيغبس هّئ هيغةدم تناكف مب واح ؛الو معدؤيدحأ النأإ هعايت ىلع ةظرس ملأ باوك انو اهريمأ

 ني داب 1 2 3 كل

 و

2 
2 



 ىقرراولان ءءاعدالوأ طلاخف ديصلا ىلا هجوتوهقنلاوة م. ر 1 ءلا يف لمكتو هرصع عاش. نمةعابج ْ 0 6 1
 3 1 0 2 اوهر امتحالا ريثك ناكو ملال اددرا ناكو ا احرج نكس من 20 مه نع 1 ١ كر 00 لا 1

 ىف ناضمررشع عسات ىفوت * ابلاغ نا رثلاةوالتو كك ذلاةموادمعمةقفارملاو ةر 9 اذمانسح ٠

 كل
2 

 لاو حالصلان ' مهرب ” ام نم ةريثك ءايشأهن 3 ا انامل ورديدّقأ يلع انررصي

 ناكو ريم يا م < رخل يناديعملا لاوعا ترق انلناعا ارقلادوحوو كبر ودعم لاةف رعمو ةرشاعملا توحو

 تحإ ي

 ةدمملا تاموؤل نيروأجلاب: نفدو ىدشارلا دقت نب دمحأ خم شلا هيلع ىلصو نط لاو لا ضع

 ب 1 فورعملا يفد هناا ىئاملت ةاار وصنم نبهللا د ءخب ثلا بز داللا لاو هال يوغالالضافلا

 كرذأوا د رش فا اره ناكذن سدلو ىليءزلان امشن دم ا رمعلال هلاتذأ ناوهو ةعظاقملا'

 ةءارقلاو ةغالا لعب ةماثةق رعمهل تناكو ىوارفلاوىوامشعلاو يزيزءلاك خويشلان م هىلوال اةقيطلا

 نحلا يف لئاسملا تانظم فرعي ناكو اهلهالا تراعاب اح ومس ناكو نو: ةلارئاس يف ةسدفن الك ينتقاو :

 لل صحو هثيدعصب وهب طبتغاو هيح ا برطلا نبا كلا لح دامو اقع نوفرعيوهنوا<خايشالاناكو

 ييلقلا نيدلا ات نب ىلعل ةيعب دبلا حرش ىلع ظرقو اباتكتسا نيلفاح نيد يف سومانتلا يلع هتيشاح
 هل عالطالاعسو عون نم هيف ركذ

 اياطملا اودع نوداخلا اهي الا الصاوت ترمه موي ينتعد داعس

 هللاد.ع هدام امدح نلا# هاتر يواكدالا هللا دبع خي ثا ةيفيحم هلا ةماقملا يلع بتكو

 ءال وأن 4 رحالو باوثلا باونتلا هل مع هام هبامسةتا جرا انبولعتامب , وثب مث َْ مع ةهيحو هيجو كاد

 ال اللحاف ةشيب ةدنب يا 1 لاق ها طا مل أم هلاوث بذبم ىدهم جالا جمالا | مرد

 نه نه نا نمس<لائمو هرور 1 0 رب> ريخ و ه.>ءاضف ه:حاصفب ريخ ريك 8 االخأ

 مجرأملا 4 بلع درو عضولا اذهنم هعض ودق هسأ# يف نيض ره ملا ضغب نأ قفل او د مالسلا مالسلا

 هحوأ كح هللا دننع' سلا دنع هركش هال! ىتكأ كلذ غلب املف ةماقألا ب>حاسصأ رصتناو

 قرضا كثاح ىح تاثاب تاتباث ةشببهششإ ةيدن ةيدن هَ ةدح ه جهل

 هل ةلح هثاز هير ىلع ىلع ةينأعم هدا :اعم تاد يد ريشي ريس يابت نيرصن

 اممافاممماف هغدوهعدو هلوفهلوق نكاح رسال 0 ثقل ي ءىع بيعسبيغ ياقروقافرو
 تي نا ل ا

 اتا بتقدم فد عد تش قى يفت تبقي ك0 ضقت هتحاصفب ىنءلاىنمملا سا> ناس 3

 هدمش هايس لفن ىلدف ةحا راكان هللة 6 ا 1 كيذاكلا دأ ةادا هاذا تحمي

 اىهزال ا عماجلاب4_ياع يبدو ة 4: ماو نامند مالا :اهناحاف قحلزب مو ريصنااريصبلا

 يدا فامهاربالو راطاريمالا 2 ثتامو 2 هللادححر نب رواجلابيفوالا هللا ذيع ىدي سماق قرش نفد و

 هت نءمرمغلانب رمشع ثلا عد رالاراهنيفان وءطم نايل تايه :
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 هر "مي * كلذ بيسإ امايأ كعوتو هنو[ نزحو هقارفلرثألو ادي دما يود رأأ خيشلا هيلع

 0 ىهنلا وىعالا ردصمو ىحولا طيهم لاكلا عبتمو 00 مهللا ةغيصلا هذه

 اهل ؛انيتيبلانيذههل ترك ذومل-و هنحوفلا

 ةمالع كل حض ادعسلاف < همالسلابو اوريس فلاب

 ا ايقلاىلا نا مكل # هما ركلا عم ندح فاالاو

 - يعدقفت ىفاشلاى واقرمشلاهلل اد .ءخ شلا نبا مهارباخصيشلا ىتفملاةمالعلا هيقفلامامالا 6 ثامو 9#

 5 هر 2 مشلاو ىواربلاو يننلاو ىوللاكنيمدقتملاايشالا سو ردرفح وو رصعءاملع

  ءاضقلاوءاتفالاوةدافالا عطقت أو سردور دصت و ةيبقنلا عورفلاو لوصالا يف بنأو يرو جالا ةيطع

 نهرهزالاب هسرد ل<قرافيالناكو هدالب لهأ نم ممهراكا اويزقلا ]دهأ نم نيمصاختألا نيب

 5 ل .وهباوجا ماع س ءاو ىوتق يربأ ماقو هبهذهىلعةل, وطةدمءاتفالابدرفناو بورغلاي ا قورشلا

 رهدلاءاجتو رصعلا ءاكذ دادحأ ( تانو) ةنسلا نم ىتاثلا عيب رثلاثىفوت ا ل يتحدب انا

 ١ ىلرئازجلا د نبي بعخيشلاةة بح رلاحلاصلا لس 0 زاحو لئاضفلا تاقرفتءعج نم

 2 ءاملعلا محازو فرشلي يعتني ناكو فلاوةنامو نيث الثثةنس رئاز ازجابدلو ناجرتلان باب فو رعملا

 ارارصمورلا دو هللا همحر يناسملتلارو: !ادرعئديس خيبشلاهزاجأو مولعلا عاون ًاليم كيف: ركانع

 1 يتغت ال هناد-.ةن نعرب#ناكو رهزالا برقةن يح رادامبىنأب اورام ىلا او ةلؤدل كاب نأ اب يلغحو

 ا . انيمأاغأ د اريمال ا دروا لو هرانسأيف تح نيتثثا قأت أسما نعول ناك ام كلذافم وب لكى عاملا نع
 2 هلواراألو الا_.اهقرافيال هةحصب اصتخم نك اشاد ءباميفراصيذلاةسورح ا رصمي بر خلا راد ىلع

 0-2 70000 دا ا يرو

 ١ تناكو ةنطلسلا راد ىلاهحوت ةرذابواليلق مهناسليف فرءيةرشعلا نس>وهوةليمح تاقادغنا هيلع

 يأ ةئاغتساًارق نما هتروصطص«ناطلسلا ىلا الاحض ىعاذه بتكداهجلا يلارغسلاةكرح كاذذا
 | اذ ف ىداص نوكي نأ سحيتساف ناطأ سلا ىلا همد قوة رمصسلا تاس داريا فص يف ثوغلا نيدم

 3 يف ذخأو ب بست ال ثيح نم ىهالاو 00 ةنانتسألا هدا وهسفنب كوت يذلا وه ضرعلا

 ا .تاردقفأر ب راصو نيملسملاز م 00 0 نع امج ردج وتو نب دهاجللا عم بت 5 لانا

 ١ 1 [رسأ يقبو وق سومدالب يلا هب بهذورسسأ نه عمرساف كلا ءايعأ يبدء وسلا نيملنملا لع هع لا
 ةنسلاهذه ىفاس , رغاديهش كانه يفوت :قح مهأوه امنا لالاعتمال عنهسالغدعا هنغيلو هدم

 ' رض هدالب لها قاوز خش ىكلاملا يمويفلاىلع ةمالعلا املا خبشلا *# تامو د هللادتحر

 0 عد لجناكو مهقا ورب س ردو ىدب ءضلا ىلع خيشلا انخشو يو. .ملامهأربإا معيش لا سورد

 . نم ناضمررهش يناثيفولو ىف: هلا قاما دا خييشلاةئباج وزثو لب وط عاب مالكلا لءيفدل مهفلا نيتم

0 

 2 انج ح لهب أ يناشلا 00 ملاخيشلا 6 تامو د نروااب « نفدوة:لا 1
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 يلا كيب ىلع ىفناملو مهريغو قيفعلاو يننملاو يرهوجلاو ىوأىلاهزاجأو هتيناحور هيلع تقأو 1 ش
 عج روامايأو دنع ماقأ وهيلاهلسرافمجرتملا عمديلا اهل سري ءايشأ هنمبلطفخيشااىلا لس نأ تاضونلا
 فورعملاجاجح دمحا ا طا بكي ناكودع وجرودباهذي دحا ارنب ريغ نه
 0 الا نع ةبوجاو ةبدنق ةرمسلا ىلع ءاصعلا حرش يلعةيشاح فلأ ًاراريثك هطخغ ىتكو زعلا لاب
 اهطعادل لاقو كب , ىلء يلا اداطعأو رصعلا ءاملع يلع ير 0 اهيردأ دا ةسجخلا
 دلاولا خسيشال كيب ىلع اهاطعافع املع منا نومعزيا وناك نااهنعين ويح كيلع نوددرتي نيذلاءا لعلل

 خسيكلااندلواهنع بديل ؟اسملا تاصن ١ وءنمتناك ناو هذههل لاقفىر وهنمدلا خيشلا ةلاقعفر

 ,_ نبالوقىف ىناثلا ازحتيال يذلاءزجلا لاطإ أ يفىل والاةروك ذملا ةلئسالا ةسّخلاو ىوارفتلادمت
 ١ لوما ةبجاو هللاةئر 2 ىديرتاملاروصنميل ل وق يف تااثلا هانعمام قلطملا دو>ولا سفن هللا تاذاذيس

 د قدام نامل ملا نمتام نم نا لجربلا ل وقيف عبارلا هب اط لرحتسي هجو لك نملوهجملا نأعم'
 0 لا داوا لصتم وهله ةفرشملا ةملكلا يف ءاننتسال | يف سماخلا مالسألا يلعهنوه

 2 مالك قئاقدبهتفر ءموذ دوغوهعالطاةعسوهخوسر ىبعتلدر اظن الا حراطم ىلع ة ةيوطنمةي وحاب

 ل حيو طئاسب ةدعمسرف مسرلا ىناءوةيديرئاملاو ةير شال ءالضفو نيملكسملا وءاكسحلا ءاك ذأ
 باطل قاف الان نودريا 7 نيذلاة لطلاملعت ىدصتوريتاسدلا ولوصالاهارتكا

 5 هلوادختك نم رلا دبعريمالا مساب ىنتملا هقفلا يف حاضي الارون نتمىلعاحرش بتكو ةبيرغلا مولعلا
 .ءرغأ ن* درولاؤس ىلعب م بهذ ملا فنعم ناعبىف بهذملا زارطلااهامسةلاسر

 ا يف ايضاق ديعس يدنفادت ردم يلاد د والو مظنااورث كل ل رد

 “ خباب , ىلع بتك و همظن نمو اهيلع رأعألةغي ابةد.سصقبهحدتما فلا ا ونيناعو ىدحا

 ماخرلا ىلع بهذلاب ةسيفنةديسلا
 راونالا ىذ تنب ةسفنلاربق * رارسسالا طبهم قئاقأل!شىع
 راتخلا ىنطدملا معنبا يلع م # امالانإن للا نبدي نب نسح

 ( هَ ١ باب ىلع نفك :مو ) ادختك نمرلاديعريمالا هءانبدد>ح ني> كال ذو

 نيرئاز ل و راهادت د يجر دو وفعل نحر ع

 نينمآ مالسب اهولخدا * ايهيدئارا امتذرأ ازاف

 دل : رامسلا نا رعاسا أو امهتاظفحىنوكل ناتيبلا ناذهالاه:مىنرض#+ ريثك كلذ ريغهلو
 انم يمربجبلا نامي اس خيشلا ناب وهند لصح هناوهوهنوم ايس تناك قا ىهو ةعيبط ةدحدب ناكو

 زالابهساح ف هد :ءرضح | اف هيلا لسراف عمال خيش كاذذاودو قير وهنمدلا خيشلا ىلا هاكشف

 ءاو ةنسلا نمةيناثلا ىداهح ر هش يف ينوتوامايأ ضرع و ربقلاهيفر ًادقوهدنع نم ماقف هيلع لءادتق

 وكس ارق

0 

 نمل ع* 0 دا مامألا نبأ نم -



- 
 فاخو 11 مما ,يلاَج رك رهزالا عم .ال اى لا هريخل صوف قربودعر

 نفد.« يف هد ىديءصلاخشلاد ارو مرألا ىلا هاون 0 0 رذعلا كل ذل فاخن نم

 8 يديعدلا خ حبس ااةيرت ناجح 0 رواغايهونف د مثةفار ةلاىلا هب باهذلا ةبووعصأ اذ 3 نما ادع

 نب يسدعنب ناهياس نينمحرلا دب ء نيلعخس يتلا ةمالعلا لضافلا ه.قفلا تا 0 أمف نفد يت هاا

 ٠ 0 نرقلالوأى دلو ىطئارخخأبريهشلا ىرهزالا ى يكلاملايودعلا يميدجلا ْرطلا ناميلس

 4 1ك ف :أه يديع لا يلع خ حب شا هندملا ؛مزالو رصعلا ءدلخ 7 ةءامج سورد د رهزالا

 ةلماك ةءو ىو ةشا ا | هددونونسح قلخاذةبيشلارون.انسحانأسنا ناكوةيلطلا عفنو رهزالابسردو

 مم هر اه: لم و فاسلا مالك بحيودبهلاغتش تاوف يلع فساتن وثيدحلا لع يفمان ليم٠هلناكو

 نينانثو ني يس حاتتفامرحل ايفان“ امارالا وب ةيشعىفوت * صال ال اَةردكو داةتعال اةمالاس

 نبليممسا نيدمت خررشلا ننفتملا كاردلا حلا لضافلا ةمالعلامامالا 6 تامو كيلا ناو

 مظع بناج يلع دهزلا وحالصلاو ُ ارق د دلا ولك يكلالا يراوغ رضخ ني .عامسأ 1

 رجح يفمجرتملا نقل ا نيعيسو ناعةنسيفوتو هربظ ينحناو ةناملا زواج ىتحاريثكا 5 رو

 هقفلو اهريغو ل ءالياخ خيشلاو ىوارفنلا ملا خسيشلا سو ردرض>و نودأاو نأ رقلا كا ١

 صوخغلاو موفلا ىوق ةظناحلا ديح ناكو سردوبجاو رهموءالضفلا نم ريثك ىلع لوقعملارضحو

 مولعلا يف ي-متلا غلباملو ةياقعلاو ةيبقفلا لئاسمللا يضحسم مولعلا قئاقدو لئاسملا تاصيوع سس

 نيعبسو يدحاةنس دلاولا خييشال هدلاوهرمضحافةيضايرلاوةيمكدحلا مولعال هسفن تفات ةر ووشملا

 ةنسنيرشعوافرن كاذذا هرمي ناكو هب ب>رو كاذملا هباحاف هياعدتءلاطمهنم سمتلاو ف !ًاوامو

 هيلا فرصو اريك هب طبتغابلطلايف دحلاو ةيدادعت-الاةوقلاو ةباحنلاو ءاكذلا نمهيئام يأراملو

 هل بترو ارامحهل ىرتشاوهعاتموهبتك اف عضي لزمملبةنازخ حاةفمهاطعأو هتيلكب هيلع لبقأو هتمه

 «رارسأو هتامه.يفهلسري ناكفهيلاهتبسنب رهتشا يتح اباياواباهذ اراهنو المل همزال "و ةوسكوافو رص»

 ا لاو باطلا نسحبناهريغو ادذتتك نمحرلادبعو كب ىلع اًماضناع أو رس كلا

 ةيلعوولضفب يرعم مم 3 هامان نسحوةمشملا
 *يث ىلعراعأ+ دئادقب مهبحدمو هنوم ركل واكو

 2 اهنم

 رجفلايف مجريو ليللا نمةصحدعبردانلا ىفال ٠ راديلابهذيال ناكف دنيا ل وطو لاهل

 رصعلا دل ىلا مقيف ىربكلا ةوحضلا يف دوعلمح نيتردارتن راهنلا عواط دعإ ع ال اىلا لّرْيو

 تاةيملان 0 ها اوال يلا هيأدناكاذكهودوعي مث لوةعملا 2 اسرد 0 اهل ايل بهذيف

 لقأيف دصاةملاو تاياغلاو يدابملاو ينيمغملاوهداز يضاقلاهحرشوةمكحلا ةيادهو 0 أو

 رهزالإب ترا قاورب هقفل ةفلا ىف يعلي زلاو فقاو ماو لوطملاهيلعرمضضحو قيقدتلاو قيقحتلا عم نمز

 : 5 هرأ أ كردأ يت __ ل ا ع هاقلتو 000 ىفاعو هئءار ةء تالذ ذ لك كلذريغو

 في ا يدا ع ١03 "1 ا 00 بالم

 يدل ع قدرا يتلا

 ١ 1 ١

 : ا



 م 0 0 7 لا ل ا يل ا
 00 0 را ا ا 1 16

 كرنك م ا د : 31
 00 0 1 0 4 1 20 1 0 مسسسا تمصعا 0 3 0 هر لاا 2

1 

 دم يلعماافالا,نوةرفتملا دانجالا رب حالا تلبقأ كلذعق نام وف دوور وامضوموجرخأ

 فاطر واني زةلار ولان © نيعمجمم اوناكدقوه دين ودب فالطلا كلذدنع تو كنب

 0 مهتمعأ ب طاسو كيس ىلع مهدرش نيذلاةراوطاو ةيمساقلاعابت و يفانملا مي .جهيلارضحو الذ

 اوديقثاضإ | مهو بصات او مدخلا مهدلقو مهاساوو يطل رذتءاوةيلاوةشاشدلاب مهاقلتو ميمركأو

 ل 1 ارض ورد« ىلا كاذب رابخالا تلصوو هتءاطيف 0 و

 رهقلا نه كيب يلعب لزت كللذدنمف هعادت 1 كيبر# يملا حالاو نم مهن أ نم يىورس هعا 0

 كيبليعمسااهر كسعرسو أهريع ا ظعود 0 :«شنآ يف عرم؟ *و ف دوب الام عكا ظ 0

 تقو عرس 1 تاه ماس دعا ور 1 اعلا فانض اعل اريثكا الافتحااهب ل فتحاو

 نم هم»نهيمفناو كيبل رع سا ىماخ ناعما ىتتلاا لف ةدعقلا ىذرخا وأ ينالوا
 كودشا فالددنمق رجم كيلا و ال رول أوان زحاوراصو كب ديلا عومملا

 قَح ادد ميس نق و رهق ااوب ؟ذعلا ١ نمتوعداكو لاوزلا اولد هلو د ىلع تحالو كلب ىلعب الا

 2١ كيبةزمحو كيبدارع 0 نزسحو كرب يناعصم مهو تاب عيسلارص«لعأم هامسو نوقلزملكلاو
 5" يف تاناذلبطو مزاولوا دواقريمط لمعو ا كن يناعص ودسوك ك بللراخو كيب ىحيو

 تل ليعت ف عرشو نيتاسيلا ةبج يلا هسفنب زربواعامت ًاوشيلا 2 فئاوطو رك اسعمهلا مضو نيموب

 ل وام هاو :كلامفادملاو تان :اييلا 2 املا كنب لعاهربماو يرخ ا ديا
 ةئسأأ تضقناو ليلا ةهجيلا ردسبلا نم

 7 ن0 نب ىلع خيشلاريخلالاصلاهرقفلامامالا تام رك ذهل نمم ةنسسلاهذ »ىف تامزماما او
 خيفلا هم لا ١) مزالو مولعلا ر هزالابأرق 9 0 قام يل املاىرواشلا ةراتمعن دما نإ ا

 ل رو هريغو يردنكسلا قطضد نيد أخ يشلا نءثيدحلا عمسو هيلع هقفتو ىودتلا ل

 ل

 مور نسانجلار ييطلا نبا يتلا هراعدرواو ادعتتما زان راسناهبةيكلالا ء اتفاىلوف طوشرف
 ةيكو ةديذ_ثةيانع 0 اخيشأ 00 هزاح و كلاود ايش هنعقتأ#

 ناكوهت ةيصراط د در او 1 جار كالذلو هتبانعب هددع ةلوبقم ءاملعلا تاعافش ت تاكرتدك ا
 انذييث فاأو نيعالايف اريتعمامجو هسب الم يفالغ هسفنىف امشتحم ةرواحملاوةرك اذملانسح

 هد:ءهلوؤنو طوشر ذ يلا هتلحرْمايَأكاذو ىلاوعلا تاي ورملا ن* يلاوذ غلا قشن همساب يضايس

 رصمىلا مدق ديعصلا لاو> أت ريفتاملو و ا خش لل هباش ن*عفرو

 ّس ارفلل ءزال موه وامايآساجيف لوبلا رمد هيرتعي ناكوا ”دنط يلاهجوتىتح اهب لا زاموه هود نبأ عم

 اذاريطماموي ناكو ةنسلا نمنابعش رشع ثلاث ءاثالثلار ان قالوبىلاهلوخد موي يفوت * داعو رازف

 *« لا .ةريج "5ع ©
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 دم
 ب : يد اسم فالخ ىلع بجرربش رخاوأىف او رض صميل نيبلاطو نيلحاراوخبصأو
 هئفئاطب ديعدلا ىلا رفا هلاك مل اكل رامادلب نون اذلق كن دب ىلع نامثت وكس يلبء مالا

 : كاذو ماشا ةيح ,-ىلا كم دع ح وجر يلع مهصم كيب ىل اعاو ناضم رو زاك رهشىغقناو هعامتاو

 كيب ىلع ت تبل وشر هذ عد ارةلبل ناك املف ةينطا ءلاةشحولاامنتدب و كاذ فال ىلع مهصم

 هرادب وطاح والي هيلعاو_ك رف كيب دم ردغيلع مهعم قنتاو هفالتويواطنطلا كيب يلع عم

 نيتاسبلا ةيحان يلا بهذو مهندب نمج رخو هتصاخ يف بكرف قرطاايفةحاسالاب رك اعلا هلتفقوو

 ” اورتشا ىدقان ا مياس عد ات فنشاك ىلعو بصانملاب احا ىءالا ضع هيلارمغ ريعدلا يلا لككراو

 '  احرج يلا ل صو يت> هريس يف لزيملو تاجا تالاولاملاو مايا ن٠ مهع.امالا ومدقو يميدالوأ قرش

 كمل نامايخوال وي>وايادهدل مدقو ةا ةاخاؤأ ةااوةافاصملاهل رهظأو هشادشخ كس !بويبأ هيلع عمشجاو

 قوبل اباطخ كم ىلع 17 ةيناكهدعمو الجروب رطلابمددرأ نبذلا"“ كلب دمع نويعرم ا دقوالا

 كلذريغو هدالب وهن رام رق اهجو ياكم ,دمع لتقو هل حا لم“ ىلع هثحاس و هر ماع

 دد ضع كالو هباويف ينتثاو باتكلإب هيلا بهذتهللاقو لجرلا مرك ااخومشم مهو ةاسارملا ًارقاملف

 تأ 0 ولطادرهتهيلطو كيبب دال ناتكلالمواو ىاسلا كلذ بهذف مار "الا

 دعتسا كلذدنمف كبي دمج ىلاهب رضأطةصرفلا ل وصح بةرتمو ضرخلا ممتت ىفدهتحي ءهنأ هيفرك ذو
 بوي هءاأرم 2هةح اذا هيأ و بوتولاودادمةسالابها ر مأو هئصاخ عم قت :افهقافن و تاي قحمو كيب دم

 ةول> يفهءمساج كب بولا 1 ديف رضحاماف ميلعاوظفحو ممءأر ذا بصان: ملا باي رآذخأ كيب

 1 لاقمث كيب دع ةعا أل 2 نو ٠مءار ان راددا دلو رادع وللا دكا وراد را لك حو ٠

 : نيميلاو دهعلاو هةقادصأ او ةاقادملاو ةوخالا ىلعنو رحتس# ن 5 -- , ىلداي كل. 4بوبأن طا كم ريش ١

 هباسل عاقب 3ل و 0 ٍنيميلا ناخو كلذ ثكن ١ نمو لاقةدايزو معأ لاق ماشلاب هيل هلعان دقاعت :ىذلا

 ْ يلعانذاتسأن ٠ با رعيلخ 1 ىنغأي هل لاق كالذد:ءؤ فردملا يبءاهعض وي لا هذ و هب ما>ىذلا

 ش باوجهنم ىنانأوو نا لذ سلا اهي باوجحاهل تيتكوح 7 كاذ لعل لاققف كلذزدحش كم

 1 انذخاو هسا نهب اويلاهلج رخآش ادد: فانا اقرا كك عمن < أىنأحصيالو هياعكتءلد ل

 - ىمشكتقنا رمحصتال ذئنيحهل لاق كاذدن ءةرذملاهرابلصتتينخأ و هديىف طقف لوس رلا كالذهيلا

 .. هنعتقرفتو ةلتلاردفاط رب طاح ا كر ىلا ء راو هيلع ضرقلاب و كالا بهذافمقو ْ

 كيد يلا م ةناو ا كاذذاناكو اغا نرلاديع رح اح ا حو راصاملف هعوهح ْ

 الر خا علادم ذخأف كاذب هسفن ىلعم 6 وهدي طقاو كيب بوب أ ىلا بهذا ها لاقف

 3 ردا ىلا هستنب يق و م« صئاخت# هرعطال وبدحو ةرانس هناسل قاوك وحبشم هنعاوعطقو ةنقسلا

 . مهنأمت رعب هديسملا ةرودلاه ذه يلعهلسريو كللذب لعسةين كب د دصقناكو تاموق رق
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 امجو انس>اناسن |ناكو اريثك هنعيتانودلاولا خرشلا مزال نيروك ذملاةاقودعب دغر لاب

 ةرطنقي هتنب ناكو هس ا هرادلامْؤالم .رددلا ماض هناش ىلع اليةم هينعي الامف | لخادتال

 جيلخلاا ىلع الطم نيسح ريهال

 4« فلأوةئامو نيئامكو سمة نس ْ

 كيب 0 بهذلا وأ كيب د اهرب. أ اهركسع رسو ةميظع عن ع 3 أ ) اينو

 ١ ا مهعابت ثأو م -بمفئاو طو مهي اعل تفانع كاان فاشك مهريغو كيب نادت

 كادت باو دئاز لمحت ىف اول دو ةلواتملاو ةياجلاو موشإو كلو ةراعللا 0 ةرثكا

 خاامملاو مايملاو لامجحالاو رئا>ذلاو روءزلاو لوبطلا مسيءو ريبكح ايبسو ميظع |
 او [كرذكو ةفل ماقول ماعلا س انجأو لاخلا ىلع كلن زلا عفادمو تاناخسملاو مفادحلاوتارا ركلاو

 اللا ايس راش رجلا يف ط هدو رو ترتاسو 0 ونحشو لاقثالاو تاحاينحالا

 يرقلاو ندلملا يقاب ىلا اوهح ولم 0 ةريتك ماي ايأدعب او 00 اهيلعاوةيضو افاباو رصاطةيماشلا

 دحر لا ةيماشلا كلا ملا ىلعاواوتساو مههو+ونهاو رفومهولتقو مهومزدو ةالولاو باونلامهبراخو

 مايأةثالل ةميظعقني زةق.تءاارمهمو قالوب د رجم بذقا ز رفةنا نلاب يدوتف كلذب راع لاتدرووبلح

 تاهل راسو قاوسالابعومشول هد اذ لاحأو تادووتامعو ةياغاا يلا كلذ ىفاو رذافثو اهيلايلي

 ةنساا نملوأ عسي ر ر,هشثيفكلذو كلذريغوتاقارحو نوال تدل اوىئاغمو مالواولمعو

 تايرالولاو بصانملاءا مالا د. ءاقثي ءسمأب كبب دمت ىلا ل سراف كلذ ف كم لو هسفن يف كب ىلع مظاعتو

 ثيح يلا كلامملا لعمل وسي ودودمحلا ىدئيوهريسىف رم :-؛ناواه وكلدو اهوحتتفا ىتلادالبلا ىلع

 كلذ د:مذهب مه ىمأي امع هعممانع نوذثالو تاحارت>ال أومز اوالاوتادادمالا لاسرا هيلا عب 3 وهوعاشب

 اومّئسو مهسوفن تقاضف سماوالا مهيلع ضرعو واخ يف راكلا هن شا د زو هءا يما كب رم مدح

 هلوقن يذلا مواولاق نولوةت .اممطلاقم | اضن اك , دمت سفن يئامكالذو هب رغااولادقلاو بر 9 1[

 ىارنوكلاء رلاقن 00 امنكفئاكالو كترامغاو كسا تح رو انرك تناك قا
 م اشاو كارما ءج رذلالا هيض نحف هرمالافلاةولوأولاق انذاتسا الاقلاع

 بيبا 1ءاوتلحو 5 كاذاولعفف ان نبن 5 ىذلاىأ را لع دمابتاو اميح فاو ع7

 نعدعبلاو رافسالاو برحلاوةبرغلايفكر امعأ ١ وبطقت نأ دي ري ذاتسا نا مطلاوقهنامث باتكلا 0

 الو رصموملا عجرتو دحاو لحو باق ىلع ن كت اى ارت نيمانلعوت كراع فاكر ناطوالا
 الريغعا ؟ ه كالذريغ دب ١ ربناكناو ا:ةمدخ نماتغرف دقو تاهلان ميج ىلا بهذ

 كيأر ىلء نو ام.حاول اقفانلا_عدنع وانت ود يف حابرتو ردقلاا ذهانيفك نحودي ربامىل امباسري و
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 رشا ها ةباجلب فيطالا ضيالاو لفافد# خم كلاب أحاب لجاعلاربلااهنمتانل مالو هيلعينثأو

 يفوآ» ناضموديسلاة وج يلع نمحرلاحتفو ا ريشلا
 املاو امهومسملدق ل سما | هذهرو,شيف

 ريهشلا ىترمشنلانسح ندحأ خيشلا ذاتسالانيقداصلا بي ذاجا دل 00 ولا 6 تامو

 هيلع بلغ مل ا اكو نرقلال وايفدلو تاماركلاو لاوحالا بابرا نمناك نايرعلاب
 كيرلا 0 1 ها 1 مرد نبك نكرتي روبات ادب يف هآتناكو ولا هكرداف ر لا

 الزأ ارش .الايمأ ناكو ةذاتملا يود ءاادجا ياداس دلاومىلا بهذي و 4 :.. لكىف جحالاءزالهناكو

 ةنهلل ابار هاى ه1 وااو يللا تال لوقيطلغوهي دب ناب ”ىراق رق 5 اذاو فت

 هسيبلمو ودعلاةعيرس ا :وفوص ند رع :| ىلعاهب معي ءارح فوص ةءامعو فوص 0

 ٍ 1 أ 2. الاو 7 اىنأ امو ةماعلاو ة ةصأ ا اهدقتعي 1 دع نآكو م 0 1 6

 ظ ميدحن 7 اديان و ل 00 نفد ل واع ع را 0 7 راوجافا 0

 . يدح اهجوزوارضخال وار مسهقر اني الناكفادع ازاصاصتخا هبصتخ اويمورعلاد> الا اش

 اا ةلراث تقلحو دكار هيلع تداعف ةسائرلاو سهزالا عما ةذح ع دمدالوا [يضو ةناني

 . هزالاب هيلع ىلسو لوالا عبر فمن.يف هللاهحر يفوت * رطا وخلا ىبءفاريشتسالابا روهشم

 39 ه.قفلا 5 ثامف 0 نا صلا هدامعبو ل هربقب نذدو
 006 هه

 عضو 1 00 شلاش و نت لا لا راس 2 8 1
 .الاسانلا نم ريثك ةطلخ نءاعم>:مهناشيلع البقءهب سابالا:سحاناسن اناكو رفظملا ةييكدتب ةيولوملا
 مادقلا 36 تامو أ هلم دعب فايا وةئماا نم هرخ الاعب 00 رشع عدس يف 3 قو : *ىعاودلا يسحب

 ن حاذن يفونملاب هم ربةيحان خيشةدو نيدلا سمشةهاتلا:ءورملاو" وةيلاعلا ةمملا باص مب ركلا ريخلا

 لم يفداقتماوريسلا لد يف بح لودعاز :الوهل ما ادا اسال رك نا م

 7 3 يفوت # بكر راو سدلملان سا يهمالب وات ةرودلا لوج ناكو ناقيضلاو ندخل موك ,و حالصلا

 4 : ' خش ديلا مسأ ىلع هامس ىذا ين 0 مم اذا انعاخو 0 سأا نم بحر ريع ىداح س نجا

 ع .كثااذاتسالا طب دع لا فا اجت ناسلا ةيقب «تاءو# نيدلا نسمشو دمحأو هيف
 . نعاممجتم لاك ااوماشتحالا جم .اكلاس اروقوانسحاناسنا ناك ة داحيسلا خيشو يئفارعشلا باه ولا

 ٍِط <رلاإ كيع ىذم ,بسودلو فاخوةنسلانم رفض نهأت تبسااموب قو 75 اطاردتالا نأ“ لاك

 537 تامو قيدتدلاوب جوز يذلادجأ م 6 سلا هب 1 ردك را ,ةداعساا ىلع هدأ ١ ىلول اةهأسع

 1 ”ايقسإلا| خيش يلع 444( ىنغائرب 17 د2 ع عش كل ثا دلاماص را لا حاصلاهي ةنلاةمداعلا



 د ظ
 مجرتملا كالذيفلاقتةرودلا كت لعلي 1

 نع نم تئشأ؟ رفظت ذاةسفن * انثلا ة 18 2 ]

 0 :ك نم عفنأ حاصاي ءامالطل # اهاف ٍيخ لك اهادج نممرو

 زنملاب هنماهبح يف ىرولا لضي 3 نادرا سن ءايخالا ال كم 05

 يطا ار :1 يضأوعذب #* هنلق هللا رون نك اهلع أءف

 ةاءرتلو دفا مياراشناب نمش ذك ت عمسونودنإ قاروأو وتارايطيفءدئاسةنهاريتك تازو
 هينو هريخأ دشن م لاملاب قاعامش * ناكام ناكنكلو اريك اناوب هناكل كلذ عرش ت كاطظةنتعكا١

 د حت اق » ا يف لمعتام لبق اسوفنلاي 2و * ىمومناليلا اب ايها ار :

 لاي هيلعرظ#ملو هيلع * لبقم هدلاو كمننيءر اذا 4و7

 لام 1 ءهيلع رشرشو * ةمحتفب .فيكلاطسو فروق

 لاق نيعا رمدملا نينايامياك نر

 7 و ووحرب ناكدقاعهءلع * (ل.قهرهدلو كعفنكر ا اذا)

 لةئةدوملا نم ىربواصزو < :لذريركلاو هتاادرك يي

 لاي هيلعرط1رهيلع 9#
 ةملظ تقوىف ريودتلا ةلاح نأ 7 4 ( ةمحفب فين :كلا طسيف هروصن )

 ةمهو مزعل 2 هال دع بحاصو نوطيم لا

 2 لاهلك للك تنعدم ءرشرشو 9 ١

 سابكقاهفؤدهشتل ةدهل
 ؟روسأ«يفنمحرلا اوبقار * انثلا ضيباي هجولاحابصاي

 _ رون نم سيتقئانو رظنا * رئاج هد لل دع اا ظ
 ماما ءافاو ىتح مالالاب يوقلاو ملا هذ١لحمضاو ماقسالاو ضا مالا للعت يتحمجرتملال زو

 كح ورمل دعا دي دملاةمال ءلاهنباو هللا هةمحر ةسلا نم ىلوالا ىدامح نسما سلا مديت

 دووم فاحصلا اص خ يشلاو نينسب هدعب ايف وت ىتكلا لاله ديلاو ةير د: :كسرغثب ةيعفاشلا يت مه
 نس> نيرفعج خييشلا هيقنلا عرابلاحيصفلا خي نا مامالا 6 تامو له هتقو ىلع هلل هناعأ ءايحالا عم

 هذلاو نعذخأو ةنيدملاب دلؤاهبةيعفاشلا يتغهيندملا ىبع زربلا ينيسللا لوس در نب دمخش نبي ركل اديعنبا

 ناكو مالسلا باب ل ادهقفلا سو ل ايست ديدلا زاخو علما رب كد خيشلاو

 ةبس نإ رش ع ىلع دن زتةدمقب اطقلأو ءاتالاز و بهذملا عو راهدزغموزب رّدثلاو ءاقتثالا نس> قاب

 هتاح ريف 11 د وؤميا شما خيش يحين نأ لس خش ثبأ| هذ : عمتجا و فورعملابا رانآولا الاوةناكو



 07 اممات
 3 كرم ردنماهاج فر ' اعلابالطزنك ا كرك ذباباطهلاعفو * هلاوقأ ادجاماي
 0 كرصع درناب هتعتم # هلم هتيند كرذفب الع داز نمحرلا دياع كاك كينهم

 70 كرمعلوطب نيمعنم مير كلا هلل اهاقبأ كركشلولتي ينتئافنس * اللا ركب هوز
 00 كر ك]تنزاملاساش ه هتنرادق لاطاو كردق ةومسمكل يعادلا كبح ءانهاذه

 ّج - خيبشلا كاذذا مهريكو يسيفنلا دهشملا مادخ فئتحالا ( فاأوةنامو نيعبسو ثالث ةنس يفو )
 0 : رفالا دالبب ىرسالا ن.ةعاججن ااومعز ةردهةريغصازنعا ورهظأ مهنا كلذ وزئعلا سمأيف فيطالادبع
 3 . نوعديو نورك ذيامف نوعم تحليل يفامحبذ يلعاوهنعو زئعلا كلناو ا و ةسيف: ةديسلاب اواسوف

1 

 3 حيننم مع :مو مجسو, مه ارح رد ةرزاكلا مههلع ع رسالا نم مهنا 4 ٍمهمالخ ف نولسوتيو
7 

 2 1 .نيمركم مهفر دو مها 1 مهاطعأو مبقلطأو مهقتعأ حصا ملف هتلاهأ قر. يارف ةلدللاكلق تايوردلا
3 

 1 اورك ذوزئملا كلب ى.يغنلا دهشملاى لا اوبهذوزتملا كلت مهتبحو رصم ىلا او رضحو بك يناولزنو
 - قوفوأ ماقملادنعاهودجوف را مويمهنامطوقك 1 هروخو مهقالتخأن مكلذريغرنعلا كلت

 ” لخادن. اهمالكر وك ذملا خيشل هلا ممسو|هيلعضوأو تحاكم ةديسلا نأ أع 0 اهوعمسوةراثلا

 اهب باجتسي يتلا تاف راو بذكلا نم هلوةبام سانال لوقبو هرناعاهسلجأو سانلل اهزرب ًاوريثلا

 ' ايادطاو روذعلا ملا اونأو زنملا كلت ا ةاف كلذب سا لا عماستوايندلا

 ظ ' انما راق كلذوحتو ركملا ركسلاو درولاءامبرشتو قتسفلاو زوالا بلقالا لكأأت بال
  اهريخ عاشواهب اونتتفاو كلذ رو ياو ق قاوطالاو بهذلاد“ القل ازتماءاسنلا لمعو ريطانقلا» كلذ

 ا " اهرانزل نيهذو ايادطاوروذناا نم نوما ة مر دق يلع امرأ ءاسنلا رباك 1 ءاىمالا توي يف

 ١ 00 كال بعخ.مشلا ىلا ادنتكم نةراا دبع لسراف | ملع نةدزاوامدهاشمو

 | 01و هرجح ىف زدعلا كاتو هتلغي روك ذملا بكر فهعرحووهاهب كربتيل ننعلا كلب هلااهروضخ

 "كلت ىلعروك ذملاريءالا تيب اهب لخدو سانا! نم ريفغلا ما هلوحو خئاشمو قرامبو رومزو لوبط

 00 امبس امو اهرازننا هعالاوءارمالان مريث 0 هدساجم يلا اهبدعصو ةروصلا

 ظ ' |[ هديلاهوذخااملذ ايذبطو اهحذبهروضح لبق ىج رالكلا يص دانك وام نك ربتيليرط اى

 0 ١ هنمضي ةزنعلا كل”وءادةلارمضح وهميقاه>يطواه وكذو خرط لا يل | اهراحدا 2 رطاةهج لا اهب

 لك الا ادختكلاو اهنيلكأ اي راس كلذك فيطالا دبعخيشلاواهنم اركان يد ني اه ردك

 وهو سدفنو وتسمو برط هن اهلل أو لاوقيو اهم لك 13 نيعسلا ل ينمرلا اذه نم ف.طالادبع خشي

 ' زنغلا خيشلا بلطو ةوبقلا اؤيرشو لك الا نءاوغرفا لف نوكحضيأ ونوزماغتي مهوءزنعدلا سيال
  فارصنالاب "0 موو نسال هتك تينا لك أو نحمل يف ديبنيب تناكيتلا يشاهنأ يمال اهف رعف
 . ةلسوأو نددبلكوورياشالا او لوبطلا هيدي نيبو هتيعمجءاحامهدب بهذي و هتءامع ىلع ز 2 :ءلا اج عضوي نأو



 ا دانا
 اهسال تلاق ءاراسفلا ةرهزلاو # ماقي لازيال يزع ناريم * ابررلا نيب اسنل تلاق ا 0

 مارب هرودنب ءاضأا اة * انكم ضراوعلا لع :ثتناله# مارذيبف و1 ةنجو عد

 مادنلا عمسي الاوتكسا تلق * ةجيبم اي زثلاك انارث امو 1
 ( هريس سدق ىنفحلا ذات مالا طا<لاقو ) ١

 هلضنب عركلا هللابعذأ دق * سانلا عج تزاختا هايل اون ا نودع ةلالابل كدت ال
 نمالفالا ىوسوكسشأ الذ ىمظع## تنهؤأدق ىتاااركشلازأ أو * ساب نم. يب لحام هفطلبو |[
 روذا يومه تمانافتذل !١يوعأني عام يلعرك ًالردت«لاقو |

 ري الو ري ىجحايف * الالد ىنانحاب ني ض رغيف ٍ

 لاق يفوعاملف ءابحالا ن نكراصف ءادعالا هذدل ىثرو ءايطالا|. ا اناس نض سس دق ناكو 1

 ءاقحأ تكا امير لا أ * دقو ءاذقلا يف فظذللا لصح دق ظ

 وه الا نسا هللا داو * ادأ ه ريسغل كا ات 5

 ساندالا رئاس نم ينصملا * هطشلو ر ينامصا بر (اضيألاقو)
 ا ىؤوؤنإه كزأو * فلاب يلااي كه يف نا

 (اضيألاقو)
 نزلا نعيهذأ »ع يذلا هللدجخلاو ندنلا يفيناهدامم + يناح ىلا فظل

 (اضد 01 ١

 ينو ىمهنم لاز * ام يلع دسملا هل يمظعنهوأنآدعب © يلاحيتتلا فاعل
 ) ةيسرافلا نم لوقنم ىنيموهو لاقو) 1

 يناعملا اذاي اقراس ىمست #© اياربلا يدلن وكتنأ كذيعأ
 يناوغلا رذال نا دزتهب * ينعم ردف تقرا نكلو

 ( ءوضوا|ةيفنح ىلعتدتك دقواخرؤهلاقق)
 ءادغاا قي رطا الييس ترم #* :دتا ىظو نحت يف ارظاناي

 هالاصلاو ونضوألا .ءاذ لددنم اوخرأ الئاق يلاح ناسل
 هحئبب لك هلاج يف اعماج # ايلف انيأر اذا موق نحي ( ضرع ضرغ يف لاقؤ)

 هحح جر فتللب رمال © هارت لاتحالاباند ذأ و

 ( ديعموريف يننحلا سءشلابطاخياقو)
 ارودمالمالالقانل # العلابز مكماداف ارونواقارشاديزيو © ارورس وهز كيديع
 هلؤقاخرؤمواع٠هنلا ب بتك فلو ةنامو نينامثو نيتنثا ةنس يف دلاولا مونخخرملا يف وزال"



 م
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 ١ هلخلاطاة فس يفاش 01" 6 ؤاضرىنذ ءرد ريبخ يلح * ىراوح تينت باوت بابي

 اأو ؤاشي ا تو هتادوه 0 هلاون ينادعام ضي ف انك #3 هواضق ل تناع هتانع

 ْ ( هللا اهف رمش ةكمىلا ريثكبلاءاملابنيغلا ل وصواخر ٌو«لاقو )
 هلادمحتانودغف * ةطاطءاملاإثرجو اهاندتفانك امدعب * انلهلالا نيملايداج

 001 اهارجًاّسا ضيفوه * هخر وذا لقاذلف
 ىلاعت هللا, ف را ءلاانالول قئاقشلا يب ريطشت (هلو) هللاضيفهللا هيةلودلا نه اهياعنيعملااغالا ناكو

  ءايدال امهيلعريطاشت ةلج لئاسلا ىلع درودقناكو كالذ يفال وكس هللا همحر ىسلب ان |١ ينغلا دبع م شلا

 11 ماسي لوقعلاب ظفلعيدبب * ايرانيات تلاققئاقشو 2 (لاقف ) ماشلا
 : الغم ضراوعلا لقت تتنأ له * * مارض ىهن بولا ةن 0 0 انريبع 05- نفر تيك

 مامنلا عمسيال اوت 0-0 1 تاق * ةحبيجب روهزلا ىلءراخفلاان 5-5 مالحالا هلوفهت رظنماذ

 0 02 مالسوةنجوهانضو ردو * ايرلا نيبانل ت تلاق قئاقشو اضيألاقو

 اياد ءضراوعلا لاقاتت الد * مارض يهنب وبلا ةحوعد * لقب انتحفت متشاو انمأنم

 اجل عمسيالاوتكسا تلق .*«اذش ىكاذلااةفرعنمتحتسااموأ# ماري ءاوه اقارشاو انسح
 اوماهو كوأملا فغشامماهبي * اي رلا نيبانلت تا قئاقشو اًضيألاقو

 ذيب ضرارملا لق تناله * ماريض ىهف ب وب محخاةنجو عد * الئاق بخ نامعنلا ادغانبو

 مآمنلا عمسيال اوتكسا تلق * انساح قرشا! كر ةامدأ مايفالا هفصولر اه اعز

 3 ِ ماما ترضحاذا ر ودزالا' 1 اي رلا نيا تلاق قئاقشو اضيألاقو

 انلغمضراوملا لبقتتنأل ه 0 مارض يهن بوبحح اة :حوعد + قن ىدح يأر قطف نو رحت

 - .مامنلا عمسيال اوةكسا تلق * يدملالوط يلع وهزيانقيقشو * ماتتهال_عدق اف ددولاو

 ١ ( قطنملا ءهيجوتهيفو اًضيألاقو )

 ٠ الئاقجتأن آلا دعس ناهرب# ماهبا اهبام ثامدم # اب رلا نيبانل تلاق قئاقشو

 .: مارغو يوهاط ف ضأ يتح اناث ضراوملا وق تتبنأ له+ ما مأرض يهف بوح اةنجوعد

 مامنلا ع.سيالاوتكساتلق « اهدنععنامتلالصحاهنكيل
 ( رجلا هج وت هفواسا لاقو )

 اقولأةلص يد امل علا ناو #١ مادقالا كرس ي وحن تثجنا * ابرلا نيبانل تلاق قئاقشو

 مارغو عاق يباع * انلثم ضراوعلا لق تترالع # مارمضىنبف بويحملا ة ةنخوعد

 مامنلا عممسيالا يك لق *  لماغنم تاطعدقةاهنكل

 30 ( موجتالاهيجوت هينولاقو )
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 ْ تم
 2 لبقاو سؤكلاءنمزذ »تلق * ليمتتةلاب لثمىتنتي * للدملااناهتشمحارلاب فاط

 كقاسأ ءيوغملا كة رف نم نسحلا كاسك دقايقاس كادفتن

 يقرطلو ديل ثيح ن٠ ا # ىخاو ىدبأ تافصلاي الف . #2 ينصو ىركذ راح كيناعميف

 كفقاو طأ ٠ نمردلاو ايرثلاك + يف نموكي دي نم سمشلا قرمشت

 ( نينسلا ن«نيعبسءرمع غاب دقوانمضعلاقو )
 يذأ فيعضلا يحس يف يناتالف * تاكدق نوعنسلاو ىالوهتدثدق

 اذا كولملا ن اي ساي قئعلاب * امركح ىل ضفاف دبعشكال ناو"

 عمتسم ريغيفاف يمالما 00 مت تاقناذهاب تب رغت اولاق انمضمهلو

 يهوهوناطوالاهةب رءامزدأ 6# ى ئ.حصي رائدلاو تب رغتاذا

 ( انمذمن وحلا يفهلو )

 ةقاذ تفطالو الصوهتءواسف * هّئاك قوشت درو هدو * ىءاح كرتلا ينب نم ريغصٍبرو

 همزاح ليملا ضي ر قوتي ,ك #4 'انئاخل ءاقون عربا ١ يأراملذ #* هعاكشتنالو ىوختاندنأملا

 ) عونلاذ ده. نماضي 1 (

 اهملا رتافاي بصال ةةفالقإلا * ضبقلاب ينع لامدقام اظاي و د هني وه نم ىدبت تااطدقولوقأ

 ضمولايفدادزيقوشلا قرب ولاقو# هءار رد :كلو ضرالا ىلا لامويبواطهكردأف

 ضع نهن وهارشلا ضعءبكياند * هيج "ينهلإ_ةخدبال كف

 رطق ثيغلا لوأف # رشب|ىلقاي تلقف رفينمناكو * ى> داجةلبةب انمضءلاقو

 نتملاو يلاءث هللا هظفح تادا لا خشلاان دل :ساململاو سنا مساةلاسر حرش ىلع عي دب ظي رقنهلو

 ١ ضاخ نم صاخ سنجو مين عي اهن مهفوملعف ا 0 ءاذهىلاعت هللا همحر سو رديعلا سيشل

 تعبك لو ( مبلاطايف نأ فحت ضهاغز ربا بيدأو صاوغر<نمال-رحبن«ةردو صاونغا
 ي رظن فرط تسحو عدبأامن سا# يف ىفرط تهزتفاهيذ راعري_غنع ع تن اس هجلو نع باق ١:

 مخ نق "اف هر فاما حيق.آ يف ؟ يف عل او هرظن نع ءا سهئرنمهيلعةللا نيع تلقو عدوأام عئادب المأتم

 لكلو نيف راعموقةب #نموهوال ف كدبإلاب ر ادرددتءك ماثتلالا يفر ءاص تح ديلا ه>رشنل نآملا

 نيفزاعرش لكن ءو نيخراص مهممهريخ ةهجو
 انديسع رفلااذاث ريحاميسال * افحزانبطخاذا ثافن مهب * اهتجهبو ايئدلا ةنب دي زمهموق /

 افطالا اهودتتةي وجا لكب * انفحيتي لضفلاءاح نمهءادأ + اقول ١ قدصلا ل هأ طبسدم

 ىئكو#ب رهاقو ويفاا هال * قو تيدسال نويبع هظاخو

 ( ةيئاجطلا فو رحلا نماف راهن.ةلك ل ك لئاوأ يف عدوأ ةثالثلا تايبالاهذهدلو )



 ل مك طل

 اهنءيلعأ نم طوق:هفردايف ليل يرحم كلو

 دايحولا نج يهاايإ *ىدودصاماود يوع 0 ا

 دعك لاصولا يري تحن د لسور 3 وايمولا ما

 الممل 00 رثىلعروحبلا مظن هلو
 1 ترلاو لبر دادو |!  رفا ول قاف ردملا ديدن ثلطأ
 ا كلاما فيفخايحأ رسمنا عي رس نم هرأو ىلصوب زحر اوااحزه نكو

 , كرادو براقو كا ةئمحتأ *اندوسح باضتقاتمرا ذاع راضو

 قشمدلانامسلا ديعسد م خيشلاموحرملل مجعملافو رح ىلع |,ءجج ةريغصة ذب تانيمضتايف هلو
 فلال ا ف رح يلع ا نم فن او ةئامو نيعبسو نينا ةنسهب ع.تجاو رص» مدق نيح

 قاقل ل وصح ىبتن نكت نا. * يلاعملا اًذايّتو وه نم ىللاق
 ءافولا هد مالكلا نسح تاق مدبب ىقطأ نسحو يمالك فص

 ) ءاملا فر> ىلعو (

 همسملا فصذ بتعلاف ىنعد لاق هديتاع 0 هن رقيثا دقو ا يلا. نا فدلا

 ) ءالا فرح يلعو (
| 

 توش هامرام هيد لح دقو حيبلملا نداشلل تلق

 توما نهم هلل او دهاو كاي دخ ةحتص قود رتل تن

 هعرع رت نكاد كان دىحا١ + رد ردبملا فررسلا كلف
 هشدعملا فصن ريب دنا نس> نا 3# اولاق لضأافالا ان:اداس نا

 عيد ( مدقلا ءديدجل اودي دا يلع يدقلا ليضفتيف ىفلاقو )

 صاوج مهديدجف 23 مهديدح نرةال .ىخاقمن ل اواللك * ران ريت ماعم كل

 00 د اعلم مه مهند نأكن د رح اواللوأ ىتفاب لك د أوالل بصعتلا جدو

 ) هريس ندفع لا سمشلا حدعلاقو (

 الع لك جاهم.اي رصعلا ةدءممأب #3 نسا كود و نم فتاةضو ريث# نان ةقراش لك يف

 نردلا. نءيفاصلاريثااكءلق ن اق 0 فبر 0 بهلايذا ا تان د11 ران آلا ندلا يحناب

 ندءلالخاد ينمددر يحو ر لع تيقام ا 4:م يجئرأو

 ند هزلا ةمالسعأب كءا د ند باتي ىف انما

 ) ةردورشملا كم نبا تايب أسم لاقو ( نينا مالا نيمأ نيبملا هظفلب لاقهاعو وح ودمملاهءمساملف



 - سمور

 امودتلالضىف مجنملا عدف *كافلا يري دلامو حاب رلايرست * هبامو نوكيام لي 3
 كله دق نمي نايال ىدماي +« الهاج كا هتنهقههترذحاو * كفا كتلاقم ىنهنعكيبني

 ه.يتلا يذلاو يداقتعا اذه * كلاموالوسرنم ه.ضل ريزه # ىلعالا بحجم هلالاا

 كاملا نمءايغلا شن اامب>صلاو*هل او ىلا ىلع ةالصلا مث #* كاسنمعءايجاكاساليجر

 لثم نونسحيال برعلاءارعشن امعزو#راون ةّتس هنمج رخةيك رتلاباخيرات مورلاءايدا ضعب هدشناو

 ْ عوناا اذه نملمعام لوا وهو ةلوقةليالا كات لمعف كلذ

 هبالهسو العا انل ىتا * رؤي هرك ذ نيخ لكو # لبقم انطاب ديدج ماع

 ردملاو در وملا هل منه » نم قار نقو تقولا ىللاق * ريسخلام هف ائلنا يبو

 انيتح راك ىاسا يلع * ره هح دك ام وهف #  قئال قئار حدب هفص

 ره ه رون ىلمهدعوو# رمث همحور يماع نبأ د ل دبإ نس حر عش تدب يف

 فاعلا طوع عهل والا طوقنمو : راتيلا :المهم عملوالا عا رصملا ل مهموخراث عارص٠ لكف

 ىدرولانبأ ةيءال ىلعريطغنهلو * ملءيلف هسكعو حرات يناثلا طوق:٠ عم لوالا لمهموراث

 تايدهزلا يف هلو *روهشم

 ناشم ىلا 2 كلاكءاتناف زعش وهيذقي ناوعاالودضالودن * الود كيرشال ىب رهللا

 ( نيتءقرلايتبب سيمخهلو )
 ينأ 0 * ينآ ريد ىلإ اه ردها # ينثربسأر ظاونلاءارو>و

 نتئرلابابلصو ىلا ** يترك ذأف "ام ءارقتأر

 نا راصإف وسوي ككاو * نت اف رددللاريثاهجوو * نئاوفلا اهلئامث ىل تدباو

 ينيعب تأرو هتبعب تاو « نكلو ارق رظانانالك

 ههابتت |تقويف لحل لهأما: 0 امنايظ>مادق لقأ+ -لاقو

 ههاحوه بلوت يفىبا ت.يف * رداق ىلاعت هللا نكا

 ىمرافلا ريخال | عارصملا نيمضت يفلاقو

 تاحو يف راه .كامدقو #2 يناشح يف اذ اهتحم  تقلأ سرفلاتائإنمدوخو

 ءايقالاب ارو رس ىنجنتو + يداؤت يبس ا يئلماعت ه*« ءافولاو ينمرسلا لسحب

 ظ روت ذأدق وىلتلاقو * ىنانلا لبق ي راظان عتم + يا اهتيزاف ىوت :ا١ انيف اطس

 .قنانشا ى دورك ىدوبهج * رددقع ياحي 8 * ءاهبلاب لاكحلا دملا يلع

 اهنم لفس 0 طوقنم فرح ايف سدل ةديصقهلو

 ةهانكاموأةك انف * تدغهظحاولًاأشر اهادغنمرخافتت مو *« اهاتفهنساتلك



 - "“ةمل

 الو روك تادسسم د عليطم ت ا رغس ام رهذلا 3 5 لك أم ٠ رع لابطلاب زم ا

 .دخ سال كاسم ىديتذم * لفا ردعسلا يل- يئكيلمت * يلظحو تاو[ اسما 1 لقأنا

 لهاذ كبحي اشملا نأ عم * لاس أب انظ ىنع لم * لهان كدروءالىسمأ 00

 ثم اك ذود تماوت اقد# لعاف تن ا ادب هم * الام نكل ك.ءعتلماملاق

 ,لئاس ءاجدقدروالك.سمتاق* خراو يراّذع هيش هيأ لاق' * لئمالش اشطابذ < ةنج

 6 يم راف يف ءم ن٠ لوق:هوهو هلو #

 هر>فس لق نافجالا 0 ىبا د ذامأي .صلارهش نكلا له لاكش

 هولك ةيف ماسلا كلاطي 5 رح 2 ءاج نا موقاي مط تاقفا

 نس ب 51 ا بقرلا سلج (اضيادلو )

 غيرلا لسمف لباقمز * رجلا درب هناكنذ
 ٠ (انطصمالو (

 00 تراكم 4 الرخا جوزمملا انتيدحب * انني دو مدقب ىدساي
 يئاراتتتشتوانددق يشف وشلاو يأن دق ىف :ء ربصلاف *يئاخاو ينبح ظيجاودسلاا 0
 لاكلذانا هتكالاموتوو 0 ىفافش كيدي لعواش آاىنضا *دقكاونو يوقلادهدقكافجو

 | ١ اءاطركلا ةذاسلان أشوفملاف ا ييافج تلطأ ناو ينولا لذي

 مانيالمكب يرغم ينعم بح يفناللوةتاذامىرعشتيل (هلو»)
 مالخالاهروزن نا ىسعف # فطلب هواماعوأ هولصاو

 ( ظعاوملايف هو)

 2 هب لح ىلا ىباودّتغاو * ىبارت يل اًويه م ىلجا * يقافراي اند اذا يرعشتل

 ناصملا يمظع نه ةرذ * اوقاي أبارتلا اولبرغاذاله * ىنايا جر يسدلو ىلوفج د

 1 انهر تيدتغارذقلا كاذب و# يباها ي دحلب تقنمدق دايك الا قري قلاايندلا ىذه حبو

 بالا ين داش ون ةوقت * يردد ناتسغداي تدر اذاذ * باكر نمال و داز نه ىل سال

 00 املك *« رايفكنييكطخامن رظناف '

 (ىنقا مال لاقو)
 مهكر ىلع موق ينال ** مهئادنعىسفنتهزنو # مهتيفاوش هوس ةبصعو

 0100 اةخاب كراع # حضاوانرذعممل اقف * مهئافنك أنه تسلأ اولاقو
 مُئافقأب نوشناعمهو * !:ءالفابشمن نحنف

 ( نيمجنملا يلءدرلا يفلاقو )
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 7” ىللا ىمسملا عونلا فلو )

 يمقس ىئش يحي ب رقلابداعدق * ولف داز بملا ةالو.هلالد

 هلالددازبرقلاب نإ دازهلالد

 يعد ن وص! لإ يباد محي لصولاب 0 ى.ع دوعي وأ يبأ بط هلاصو

 1 دوعل ىسع 0 بط "7

 مقتاف دوعلا تاذفان مهبتداع #3 من هيقشاع تدابأدق هلام

 هلاين تءاضأ مكن د ا هلايث

 مهتعاف كاذا د داعدقن 7 - »* الف قاطبال اياعرلا يف هلاتق

 هلاثق قاطي الف + اياعرلا يف هلاتق

 2 ران اب رهطم خيشلا دجس.ءانب يقهلو

 زافم ابانقو.ةللاب نم * !نمدجاسملارمعيامنا

 (دادحلارفاظةيلاذريطشت هلو )

 هذاذلو هعوحه هنع لضام * هذالملي .ةاربصلاب ناكول

 هذاذرو هتف> لباو حسام * هنيبج 7 ” قربالواو الخ

 هنمعا رصم لك رات :افنيتسو عبرأ ماع هئئهيو رصنمءا أ ضعب يبحر دع كيا نمهلو اهرخآ .ا ىلا

 حرا قالا لمفل عملوالا طوقنمو حراتامهلمههءخرا را:نيءارصما طوقنمو هتدحىلغ ميراث

 اهعلطم دحاولاتيبلا في راوتةتسةلمخساذ سكملاب و
 01 ْ هقوشن هفوغم ا ىرطاخو د هقراام ينفخ ١ نع هو

 ظ  خراتلاتيي و 9
 هقرشأاف قار مكحوسإ * هقارشا دقرف مكب ماع ا

 هللا ءاضق يبأف ةره < # اقالاوج ريركلاب حلا يفاو (هلو)

 يقانملا ةلح هومتسسلا * ةره قالا م ملنم نئلف

 لاف مرفصو هنم بلطف نيطاطإلا نءباةكلا نايعاديفو سا يف ناكو
 ,+ 7 ٠ ىراسلااهبىرسي يتلاموجتلا لثم + مهقلتباتكلا اذساغ زظنا |

 رافخساب تت داق فور * اوفطتقاو ماقرالا بصق اوزردادق

 يرابلا متححأ مهل لبق والا * هتعارب اموب يري نم مهتمام

 : (بوب<راذعا>رؤمهلو) ٠

 / ناجل ءاز دودج ادرو تدح * لئامشلا في راثلااعاإ كي * يغش سن أ رهدهللا يعراي ش



 املا 5 ع

 قيام كيطعي هللا ناف هاوس د« لال و ميظعلا نمل اذَدللا لس هلو

 ىنبتالو عنقاف بولاعملا لمالا نم *6 اجلا انااا هني راه لن امهنلو 3
 سابتقاهيفو تلا 1 1يفهلو ا

 كر يهطت يف نارقلال زن * يده ل اك ىلوأي هطل 8 ١
 مدون نم ستقتانورظن * انع لك اجدوا_ي روت 0

 ةوكينا لوالا ماسقأة عبد أ ىلا همسق دقو عالطالا عم رسولا ىمسملا عرتخملاعون :لا هعئاتصرىغ نو 1

 ( هلرقديفو ) اهتالالوأذلك لك لوأ ل
 هلاب لبالب تناب هتروزب * هيدبارب لصولاب ادب يه ا
 تعا 1

 (هلوكد فو) ةفاقلا ىوس ظوقنم فرخو لطاع فرح يلانلا 0
 1 هلاحب كنافابح تدزدب * هيهات اذل> عييدب ليج 1 ا

21 
 4 هلوق هم فو) فيخال |ىمسيو ةلطاعةلكو ةطوةةنم ةلكتلاذلأ ل

 هلاكل يفت 2 هاسع تنك 2 متفغش 0 اوهيفاعوأو تان ص ا إ

 3 ) هلوقدي ةو) ةطوق:.تاملكلا عيجعب آلا 2 :

 هلابنب ينفش نحب جنغب ين باش قب ش قويقش 0 3 2

 ا ا ؛ ليحتس الا فدلو د

 (اضي ًاديفدلو)لا

 از لمنمل قلاو. * القل منلثرا علا نأ سئاو * اسأنالخ عرا 5 ٠
 ارم عدو اذا حماو * امج اذاودع مرا 1

 موال امتح لب اهيلع * مح راح مانال |يف يتب دم ( اغيًاهيفذلو 2 0

 0 نت 07 2 هدلعم 17

 1 لا ا 20 00 6

 يتنهماقلم 0 ىوب بديح كغم ! يال وم موب ىا وب ي ىايهر هنا لاما الل :

 د ىجلااومأ اذاا اونت * ةبآ ءالخلاي يلثم ماهدب * فشكي مه هاقلأ اذا انيع -6
 ا يدوي نيفطصل ينتأشر * فل ون تايههنم مهام # مو نيمئاه هركلم و

 فا ديانايىدأني يمأيه# 0 هنري بووتم معنف 7 فيلثأ اذا اموب يناصاوت

 فءساووؤعسأ 7تحبص اذا ملأ 5 افظعت ترك ذاذأ الالد كر

 ويت يهن سا د يل اج 0 لا

00 1 . 22-8 00 
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 00 0 هو :

 - 5 00 1 ا

 بيقنلا ديسلا ةافودعلو نسر "سمح ة نس امهباثك خب مهره شارما ا را ل

 : كلذ لظ َّق نضال اههيغ نمت اسام لع فلات راصولاو> الا هب تاقنتو لا .ءبحاص راصوجوزت 02

 هجدمَو هنع كةنبالراصو هب ينتعاو همزالو يواربشلاخييشلا هرصعذاتسأ يل 1 احلا درس نا دك نال

 ْ .همزالف ىذا سمشلا هتقو خيش ىلا لقا يفونالو همرتحوهلضفي فرتءي ناكو هدئاصقررتي

 .ةنايصلاوةبافكلا تاصحهباميءاسأوو ةناعالاوةيانءلا هل تلد هدئاصقر رغب هحدموارضحوا رفس
 تاارشت يف ةيئاررلا حتملاوةديرفلا ةردلا اهب رردلادوةع هماظن مظنو رسغ اهلك ف يناض:هلو

 , قاعستنا حرش رصتخمو يكطااشاب قيلاهتلا دي _كلانخ حدميف ةيدزالاة ديهقلاو ةيافرعلا كلا
 اهنئاخ يفدروأ روك ذمال نيحداملاراءشااهف عم ةيئاوضرلا حادملايف ة قاع 50 لاو طولا

 ةيمحرلا نيمضت هد هزلاةهزتلاو نيمجنلا بذك يفنيموهملا ةبادهوارثن وامظن ا

 تاسايتقالا| نهتمب لكيف مزيلارشعةتسلا رحال ناز وأ يفر ردلادوةعو لزغلا ىلا ضئارفلا نماهلقت
 ةيمد يخي ليذياهليذ و. بي رغلا رعش ىف بي رالا ةعاضبو نيمضتلانساحم يف نيمئااردلاو ةطيرشلا

 0 ةعبدب ةيطخاه ردصداءس ثنأب ليلا و نوحغاىفةيذمقلا ةماقملاو ةيفيحصتلا ةماقماهل و رصتقلا

 ْ اريثك قأ انلادط+ بتكدقو كلذ ريغو يحوتلا فور> ىلع روهذش هناودو القتسم انيلأت اهلعجو َ

 : اريذك كلذ نم تك ا ناتسالا فارع“ .ءايشأ دعمك و راعشالا نيوا ودو رابكلا بتكلان

 هلا ناد ني واودلا قفار ثثك بتك ايفارر لعل وهشم_رصم لهأنيب هطخ ةدعاقو
 1 بائلالاةهزئوةدر ملا اظافلالا رش هيشاوح ىلعبتكو هقرمن :ف عدب أ دقوهطخعدتب ؛ًارهنعاللا نحو

 هلاح ىلءلزيلو هرمعم يلءنيدراولاوهرمصعءأر ءش عةفطل تارالطتالو باد آلا نونفل عماجلا

 م هلرتعاو هلاياب يعلو هلا لديمضا ينغطاذاتسالا فوت او مناور رصعط او هءامزدحواراص

 0 زار اراب ماجا هافاو يتح مايا ةدم للعتو ضاغو هنعضور بضنو ضارمالا
 د امو «يننحلا خيشلاةب رتبرق نيرواجملا,ن ذدو رع ايوب لمو ءجارضا جرخاوةثدلان هىلوالا

 قع ءلعهللا يلد يبن !االسوتم هلوق» ر عش نءهب رتخا

 لادبحصإمت د داحالاهلا ابو * هلجالدو>وا اًذهادبدق نم »* د عيفشلا ىداملا, براي
 هلقثنم ىرأامو شاعملا مد +ينفك اويداعميفانيعهىلن .رك هل ف نم يرولا ينغمايرايخأ-

 هإغنماشلا فشاو يتئيسكل * دعب رفغاويتاز كاضفب رتسأو

 هنن

- > 0-6 
 ١" ( نوثنب * اقانيواكدالا نا هاوتب ىواةرشلا يلع خيشلاه اثر دقو هضنام خسنلا ضعب شءاريدجو.

 مكقب رحفب ءيثبأا ساتأه 3 خراف تامدقاو ا :لا ىفا 0 3 امامان هلا يف ناك هد>رعشلا

 ف انننأ انكه ةيدمقلا هاوكو كاذر#وأ ةيردلااهاعأو اًماديأب : قانا عب - را ةيدزالا هلوق

 كاذوحنوأءارلابدأ لوط اوهوكنر دنا ا ,ةمحملا | لاذلابحسالا
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 ٠ يرسل ل ددبج روش لاو ق سوف ردقراتال ءارجلا راادلاو جالا ةكرباي ىلاءاسهالا
 ش ا ينام ماو دئاعقلاب ءار هشلأ هتدصقو مالسال نايعالاو ءاملعلا هيلا تن :ًو يظع كف ةئماث

 . يلاولاغأ مامهضوع دإقو ناللفو احا نع لاذع كيب .ىلعلونع 96 ر 7 ذا
 ف ةناكرح لف | يو ةزغفيح اذ يلا رفسلاو 57 نه اديعشأو هعابت اننا رنا اولا ضوعدلقو

 . هدالوأ و هنو>اووه هلق يت> هيلع ل يحيك زي 8 ٌةّرَغ ناب ع خيش طب ا لم نع و ماشلاة جيلا

 | ةهجولع كرحتلاب كريب يلع مامتها داز ( هيفو ا لا انك اصعلا نم اذه طباسناكو

 | لاو نولاو رئاخزلاو دورانلاو طاعسقبلا لمعو رك اسعلا فئاوط عج نم رثيك ماو ماعلا

 ! ىثبمحلا 37 ىلعو يواطنطلا كي ىلع هةكوكمب الس مالا و ةديرح رفس 0 برخلا

 مايللاو لامحالاو كيلامملا ا فلا فاول مهعماياوجرخو ةيلداعلا ةسهجولا اوزربف

 ٌ 1 ويطلاو خعاطملاو تارا ركلاو لاما لعب ةريتكلاءاملا برق وةيوضلاو تاب رملاو تاناحلا

 : . اولهترا و مهمزاولاو ذقيت-امايأة لداعلاب اوماقأ جور خ لماكتاءلذ كلذريغو ريقاقنلاو رودزلاو
 7 يمحو كيب ب ناسلساب ءاعو 2ع 0 تازارب ( هذررشع ىداجيفو ) م اديلا هيج ىلا اورفاسو

 تدر وو ةدمقلار عش رشاع يفو#» طايءد لعرحببلا قي رط ن٠ اولزئفرك اسعلا نمةريثك ةلجحو فشاك
 ' تجر ة فصت ميفو) مظعلادالوأو ماشلا ماكح نيبو مهندب تايا رحعوقو عينا هناك ٠ رابخأ

 : عبات :اغأ نسح كيب ؛ يلع بلط( هريشع عباس يفو) قبلا لعريلا قي رظ ىلع ترفاسو يتلا 2

 - دعي سك ةئامعا 0 وكيف مهرداصوني رخل مع :ذااغأ لمخفاو ةفلقا شاب و ( إن زورلاو لكك

 لانرؤنال# و لاير ةئام دلب لك ىلع رر5و يرقلا ىلءمهارد كي يلع لع 06 1[ ( امايأ 5

 4 درا دوبياانمو لاير 5 ةئكام 1م د! ىراستاو باطو كلذ نم سابلا تجف قار م خب

ْ 
 1 تقو عرسأيفا 0 اة ا

 ا مظانلا هاما بيدالا ل ماكلا لضافلا ةدمعلا خيشلا تام 96 ةدسلا هذهيف تام نم ركذ 9
 يصد وك داب دلو نذ واب ريهشلا يفاشلا يرصملا ىواكدالا ةمالسن هللا دبعنب هللا دبع 2 ناي 2

 و رمغُخ رمعم ىلا دروو نأ ملا ظفح اموهظفان 71 6 فلان ةنامو عبرأ ة هنس كيشر برق#ب رق

 ١ هريصع قف ءابدالا ردا ىوضناوبدالا : نذ ةورشأو ىلوالا ةةقيطلا كزذاو ةرموع ءاملع سورد <

  ةنؤلاهافكو, لفتحاو مارك ايفمدنءهلزناف فارشالا ةداسلا بيق: هداز نهر يدنفأ يلعديسلا

 جحو باضرلا فات ران نهشاةحراطم هناجا و ايناو الا 'س وك هيطاش نانقو هواك اع

 طاقو فلا امو ناعببرأو عبس ةئس كلذو مالسلاو ةالصلا+ اعد“ ريقرازو مارحلا هللا تيب هدحعضا

 ةيردنكسالا وةوذو دي شر ىلا لح رو ربو رموز و مظةةيدالا نونفلا ليصح ىلع ل ب 00

 1 نيتي همظن نءتيأر نينا وعسأ هس قو مه> كو مور اطو اهينم لك نا. 5 يلغ عمتجاو ارامص
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 كانه نفدو ةءلطلا يهم لكشلا باهمامحضةيحالا ضب أ ني ملا عساوة روصلا لج اهيجو اليلج 0
 نئندو مدقتاك طوي داذك رع قلك كيب يلع كيلامنهوهو نشرك د.ك ربمالا 4 تاموؤ#

 نيفو رعملا ناءحشلا نءناكو كانه

 0ك اوةئامونينامثو عيدأةن-)

 هع نبانيب و هذي عق وهناء صأن :.ءناكو اف فار 31 نم هللاه عفن رمثلا كي ىلع ىلع درواونك

 هيلع يلغتت دعاس»فيي رثلا ةافودع ةكمةرامايف ةعزانهذءاسم فيررشلا يأ ديا

 هب دح.: ساو موزأ اكل ٠يلا بهذو اب راههللا دبعمب رشااج ر>و ةرامالاب لةئساو 1 كيبرشلا

 ةنسلايف تارتاكملا كلير ص هيلا رضحو هعممايقلاو ةيصولاو ةنوعملاب كبي يلءا تابتاكم هل بتكف
 ءالايت سال | يف هعمط وهو ينطاي ءلادض رعكلذ قفا ووىرصملار طقلا دم همتب الغتشم كيد يلءناكوةيضاملا

 يف 1 نعاخو 0 ابهضارغا مع يي رص ماقأو 4 ةرافك هل ست روهمرك ًارناكم يف هل ناف كلا مملا ىلع

 لا يدل ردأو ةديعبلاهدصاقم يل كلذدنءتذفتلاف يا ج رخو لتق نك اقو يرو

 لاول روضقلاو ةيدقلا (رصغو قالؤي واحلا ةنئآَو وامين ريثكلا طامسقللا ل معو ثاماقالاو
 نسا و قيقدلا نممزاوالاو تاحا ال ايقاب عم لسر ًاراعلكاو ويعمث ةيلا ا يفاذماءارمالا توب و

 راع 6 اينارك املا ف انما نيكتساو ركام ىلا ف نايحالاو بكاإو لسملاو تي زلاو

 مبين لسرأو كلذ ريغو ةالدو اشورحو انادوسو ةداعو ةمراضحو ازوردو ةلواتءواماوشو
 تالآو عفادملاو تاناخيبلا مهتبحصو بك ارملا يفمزم غانم مهول زنأ ةاشلاو تامدقملايف ئاوظ
 ىراسو مظع ايه.ءو دئاز لمحت جاجتلا لوذددع رفدرهشيف ةد. رجتلا تجرخو برالا

 0ع يبان يفو د مهنالخو كرب ىئاهص.و كلب ندع هتيدكو ىهالاوبأ كيد ادرحسع

 برعو نيب رسدملانيبةميظع ةبارح عوتوب ةيزاحطلا راطقالا ن٠ رابجالاتدرو # لوالاعيبو
 مهلع رسهتتاو نيروك ذملا ىلع ةّئيزطاتعقوو فارشالاو نابرعلا لئابق نم مهفالخو عبنيلا

 عسات ينو 8+ ةريثك قئالخ الدو ةكم في رش فرط نه ىل ونملا عبخيلارزو لقو نويرصملا
 نمو كبيدمم ل ا ةيزاحتلارايدلا نم زضمأ ىلا ب بام لص و «رخآلا عيب ر رهش

 هيذولب نمو في رشااراد نوي رصملاسمبو اب راه جو رخودمجأ فرشلا مازماو ةكم يلا ةعم

 ف هللادبع في رشا ساحو رذقاط لاولأو رهاوجو لبا نع ءرذك كنعا اهم اودساو

 كالمف رط نماهال ون يذلا اشاب ا نعاضوعامراما لولو ةدجر دنب ىلا كيب نس لزنو كه ةرافأ

 تلصوو رص ه يملا عوجرلا هريسملا ىلع منع ةك<امابأ كيب دمت ماقأويع هادجلا يع كلذلو موزلا
 تجرح ةبقعلا يأهل وصوب ربأأ دروأ لفأبف الخ وة,ةعلاب ةاقالملا هبا تاس 1 وكلب رئاشنلاو رابخالا

 # ل قروج - "+



 3 ا 5

 .لع ا لاءذهيف هيل ءدرج مث هي ةضاملاة ثلا ىف ةريحبلاىلا / وس ب رهو كلب ىلع ماعد رج ىت>

 .ةليمرلا,تقلعو 1 وا ةسايحلا :ماصحش نوع رأوةسخو 1 وس برأ "خيش لتقو يدرانطا

 كلب ليعمسا م 6 يلعاولزنف دمحاوخادمجو ماسودح اديس مه و ةس م مهدال 3 يق 3+ ءايأ ثالث 0

 . ملكت ا كيبل يعمسالسراف عما لق نمدب اللاقو 0 يلعيلا“لسرأف . 5
 ' يبخل تتشو ر 6 ذل نوكيالو مهلحماو كسي النا طرب مهنماف هرطاخ ىضرتو كلذ يف كيب ىلع كك

 35 ود نى لع نبدأ برعلا خي ثمهيلع سا و بمذلايبأ كبد عبإ :كي.دار. مه 52

  ايجو انسحاناسن !ناكو ةرافخالو دعتالو ةشراقمالو ةلوصريغنم ريثكبىلوالا ةلاكلا نود نكلو مك 4
 حالاصلاو ل_ففلا ل اهأي حي وةركاذملاو داروألا ءارقىلع امزالم هنأشو هلاح يلءارصتقم -ةمارشتحم 2

 . هعمناكو ةريشعنسحو اريخ هنمانولب و رياك رصانيلاددربو هياعانددرتو مهاعدب و مهب كربتيو 5
 . .هسفنةصاخيف هيناعإ وهينميام ريغا سانلا نع عامجالا هنعدي نب و هلاح لغم ىلع دم برعلا خيي شدوخأ ب

 - مهدنعةبيههلوت ريثك عارتاومشح هلو قاذلاو قل نسح ناكو ءاحيفرادب بو.لقب لزت ىلعاهوب أناكو د
 ' ظافلالا ققحي و ينمملا . هنيناكو ةذرغمهيدلو رداونو راعشاهظفحىف اهوفمايصفةريسلا بيط ناكر 6
 ظ 0 ىلع لج لاريمالا #تاموإ# كلذو#و ىري رملاتاماة.و بتنكلا علاطإ 0

 ْ نب داقملا طخ ىذلا ناك اذلا عماج هدي ىذلا يلط. رألا ادذّةكدحأ كيلامنموهو ىلطب رمل 4

 | اّهاب زئافلا ءانب نمولصأو فلو ةئامو نيمب رأو نامت ةنس يف كلذ ذو سك ةلامهلا نم هيلع ف رصد 2
 : رم
 ١ ىلج نامثع هترامع ىلع رشا ابملا ناكو ةروكذملاةئسلا نم لاو شع يداحيف هماتا ناكو ىمطافلا م

 " ارظانهلعجو ةملضلاهشاب هد .وأ يلع مجرم اهكوام س 1 ةنسلا كلن يفو مو رلانيداقعلاةفئاط خيش 2

 : .شيواج لمعو مهنا بمد 0 اريمأيشعدحالاةلج يفراد تفدلا كيب دمعتمقا ويفهد.-تاموأ» يصوو

 1 دبتك ع هارب !لالق:-او يراقفلا كي نإمثع ةلودءاضقن ادعب هرك ذر شاوادختكا لم مثبارلايف :

 5 ةكرب 0 رفاط ل معو يوازغلا كد لعل هّدنب !ج و زو ريصةرامابيف اا ردك ناوذرو

 / عمتجا ةميظعءةفز يف سو 5 ءلاتفز ح رذلامايأءاضقنادعب و رميهم تاح رقم نه تنك كمايأ ةدعيلطرلا

 3 . ىلج نسح اهتم هلدلوو روك ذملا كد : ىلعاهبلخدو اهيلعةحرفلل نادصلاو ءاسنلاو لارا مملاعلا

 ىلع ةلطملاهرادو ةيلطابلا ةهج مدقشخ ةفطعسأ رب ةمرظعلاه زادمجرتملا ادخل ىلعأشنا وروشلا

 ١ اك ىلإةةبج يلا كيب يلعءافنو كلذ ريغو هب ةنو رعملا بايقلاو ي رصانلا ج لالا لعرصتلاو لطرلاةك 0

 3  حلصلا يف -7 د اص نيب و هدب ريهسلا وهناكو هيلا يوضناو لاما كيب يلع ب فهذاملف مدقت

 3 000 'مذدحو مدقتملاهجولا يلع هو يتح ىطويسالا كي للا> و وهكلذ يفهده> لذب و

 - .دقتعاو كب ىلع يناجنم كور ىواكشلاويوعدلا يفءودصقو انا هيلع تاقاومرادب 0

 1 322539 كانمهقنخ نمل سرأمن ديشر ىلا | يف:مهح ربو امايأالا ثم 1 ثياب هتنءهدافهنانظو هتقادص



 0 ظ 1

 هعم نمو كيب نامشع عجر ونيص كل ةواهذشلاو اهرحش نا رهام لارا همها ةيهاذ ةريخ ذو ْ
 ل نام وخد ناعما لسع ركسو شا و*نمدالبلا يف هبيابحالهودجوام مهتبحصو رمص هيل
 عمسأمل ملف ةدوندالوأ دعب هذو هلابعذخ أ لب ليحل ا ىلا م وس عم به ذبل ماس نب ىلع ناكو ممتوبب

 هتهيلطو هسفنبهفرعو شإ واج معاز! تنبأ لخدو رمد ىلا يناف كل دذلا تاحارع طيب رقلاب

 , امليوشنامث نانلالفمعر زيءاشدلا يأيف نكس 35 وجد م وشال نأ ط رشب ه_ءافمق نامالا

 نيسح ةعافش لبق ةو لءفنف شل راج مهاربانمانامأم خا نا تا ثاخاكبب نيس> يلا اسوا سمر

 مط ص اخعتساو ةوقلاباهو ذخ |يتلاةرافطامهيفمكي و سانلادالببةيذاو بك ارملاةيامحلاطبا طرشل كيب

 دغاقمو اهظعاراودةل وب وةودديناك 5ك مب وسرقتس اوفيس وبأكيب نامءاهعتس ناك ي قىلاقئاولل

 ربأايف 2 رعل ةف اسم نه رةردوقم كتاواماعو ءدبعا داما رقم ولعلا يف ةقهاشة عفت ع

 اكل هضاب تو رقم ليعو ا ةئلناراب قاع تاك فو نت لاول و عداخو سلا ةدعاهبو رحبلاو
 سانلا سانجال فياضءو بطاسراودلا شو>لخادب و ىلءموادحسم راو ذلا كلذ لخادب ين و

 ضع يف امماع س اكسب طاسمو انةهافيصر ليثأا"ي اطاشم واودلا كلذت 4 ىف مريخ قام لأ

 دادش ظالغلاجر اهماعو ةميظع عواقو تافارم ءاط وتاج ركل ى ا |ىمةدعأشنا وتاقوالا

 رانج ار رض دتو اوافق ا نافزرلا نيا ةلاحرت'كتلأوا !مياعن رم ةرداح اة .ةس مبتسما ذاق

 عرس اف :تاح راغاب مهلعاوعطأق ةروض+لايفاو ةكل:ناو راجتا عئاضإ 3 ماسلا لل ر٠ءويحأا ممم

 لصالا وأ نم نعت اطاو رضحول نم ذخؤيناكام فامضأ هتماوذخأون رغاص مهو رضحأو تقو

 الو هنعءنوبدف مهيذاهم و مهلساري رمد مهن اوعاو ءارمالا نم ساناو زئاكر هضارغأو دعاوق هل ناكو

 ثادم رح د_حاو لك عمهلني“٠ زال ناسرفلاة راحتلادودلاديعاا نم ةدعدلو يوكتش هنف نوعمسن

 0 لآديف ريخالا ثاثلادعب بأ هايف ىتأي و هراديفتدم ال ناكو يهذلاريناندلاب ن المدداقم

 1 قالا دقت :ةمكلا ه ةدعهيدينيب رمذ# وأ اناويد لمعيفرجنلا دعب ج ري مة صح همي رح

 هيدي نحب فوقو عم يطا كاذريغغونيحالفو برعو نيمزء1هودا_:جاودالب خعاشم نيبام تاجاحلا 0

 هتامح ت2ةقرشلاو ةبب ورلقلادالب بلاغو حاونلا ىلا تالسارلاو قاروالان 7 تك تاتكلا»
 امرا نكدزبمملاو مهبةنو رعملاةعساولا رب واودلاو عوزلاوءاكر كلااهيفمطو ا هب راقأةيامحو ١

 دليلا ا ةراخابوأ هيزاشابالا هيحالف عم ا ل ىلعم اة.افالو مزعامو دقبالو ةءاذيضلاو مظعلاب

 مكامملاو نينالمل ايف عا ذواو قئار طمطناكو مهيذ سا عمدالبلا عاش َ .كلذكو 4 رافأ نمهتيامح يف“

 1 ةوقو هسا ر٠ةدش عم ناكو كلذريغىلاىب ,ابح بوكر هويبابحلاشو يباح ج رس سا :1لوقيف

 مهيداهيو مويساوب و لئاسملا ىف ْمهعمم كش هما 1 هلا تان وا رااعكملا بي ونافيغلام ركب

 14 ذام ىلع لزيملو اله مدقف هناغا ير ايعلا هادم تيمي نا: تاو ضااتملا اننا



000« 5-56 5 - : 

 0 ةبرصملا دانجالا عم ب راحو يحب غلا ة.حانلا هدد معو ةنأس راب رضحو ناب رملاعمش باي

 ' اوهذو ذب ده لاو باليد نبملاسهغبت و 537 ردتلاا تء> رو 0 1ك ا كطفل

 . كيد عما ول راغو مم - أوقالتف رص»ن قر اهدي كاكاو هفاخاودعف ق ةرشلايدعف هما

 . ايف كرج عوقو ن' ٠.لصحام [صحو 1 ءذع زها تناكذ ةميظعةعقو مهندب ت :ءاكف 0ك

 ” رهتشاو» دلب يل أ عن ولا كل يدع غاعبيبح نوماس مرو ءدقناك هنو رشةحاث هون :ةدوهنوموب ول

 0 ىعسا رد ا لزي و ضد. لايرارسلا يرتشاوهرمأ

 /ةخيشميف م ا هدوم ارا تامالو ةعاجشأااو ة 4 أد لاو ةقلسو رفلانامإل زعشاا. 15

 ماو وملاسه 0 نعةدأب زيرصملا ماقالا هند رمد مظعو ه م ا اش اراسف لافس ا

 .ةروك ذملا ني حو ىدحاةن س عجرو جماح اب ىرا ةنا كينان يمالار 0 اساملو 0س ااهلاو 0 قاودلا

 3 ع هرطاخ ري_خت كبب ناد ءريمالا نامت مداةتاارخ هل الاهل لسزأو رك | ب وسلا ةيدهلسراق

 ع 0 0 0 ءلو 0 هءلع تكا املاح لرد نم بسلا وس

 صادرلاب 00 دا 0 ىلا 00 01 را

 5 كاك ع و ا ع ؛اوطلاو زغلاع نمو ىشتعل ضرعد رفادحأ را

 ا وفد ةرلبلاب مد هنأاميف رعفدي اءاملدو هيلاالاصو يتح هفاخ ايكرف كيب مهاربا و ناوضر ع

 وهو هونياعاملف لو ا اروهطظ لع نيفقاو# أ ر 0 ملا كراس 0 كس 2

 اهزئاادصقب أن ميثرعو ذاتسانم نوب رم ”ىثيالم 2 2 4 معا وماسو ليا نعاولزت

 3 اونأن 4 00 رس هر اودىىلا عجرو هدب لبق 9و ريمال أه لب أفا نب يلع ةةبحصرمذح :

 انانخأ ملحعذو 5 امال ينابو قد صلاتابفةليا كالت ميبلعا ومنعو ميجا نك ١ىت 2

 1 ررطقلاحاونأن 3 :؟ اش حايصلا ىف ملاوحر 0 عيا ىدعلو 0 ا

 00 ا | 3-2 أشاد
 يالموتيسلا اريشت ايو بو :

7 1 

 م ا ها لشلالا 00 - واح مها ب يقرشلا

 2 موق مهر فاخر وي ماع سحب دال ءاابفاطو ك كم نامثع نكرف فو رلا 500 عدن و



 غ8 ّ 6

 عمجو نبذ :وحاطوةأضيهوعءاجو باو هضوحوةيقاسب رحبلا نءاديعبار فك قنا نول مزقلاب
 دا يه لت لععما اريمالا عجر و ةاليلارثق هوو رفكلايفمهنكا ا ورمعفدلبلا لد .

 د [قاوتسو رارثك [شابأ - اواكنت وةمتمأ دع او واو الوجعوار راقب ادا. الاوزغلا
 ابدبح مهربق نم مهريذحتب ناب رعاا نم لئابقلار اسيا وهم ىلااضرأ ال ن.هباورضحو 1
 ب 0 ةزغب ىعدنعا وبهذ ما الا معسل هب وٌوياالو ل ا هيلع عىنبالنأو د 1

 ارم ةيحاسلا خيش يبإ راوشلا تدب 0 1 كاذدعبهزبا ملاس رمذحو تام ىتءاهب لزيلو ٠
 هيج الوارط وب ناب يبرغملا يفاو نا يار اطخ بنش كي مهاربانم ةبتاكم هلذخأ 1

 .يل رغلا ل آل! ىلااودعو املي وم ذاجاو معرب ةحأ لسراق م هذاتسا نم ةزاحا مل نأ يقح هدنع

 ةئامونيثالث ةئس ىلا هماو. ةأورجت ريال ا مب حرفة رمل تا او راسو

 8 تلو كلب د بع دالوأ ماو ناو يك نا مهارباتاف فلأو ٠
 ا نس سن مارت ممتشيعم تقاض لصفلا يف ؛تاماملؤ ةبل ,ةلاهدالب نم اننوذحاب ِ

 "عوسو رت شادصم دد.ةثدي سا تدب دب لخ دو نيث الثويدحاة نسج آلا ظاويانب اعولط لبق كلذوة فخ 1

 ظاوبا نب اىلا كب ها قدتتاو ةليالا تالة دنءتاب و هب رغلاح هلاكشو هب بح رذهسفنب هف سعو

 اذهلاق ال لاق كدي لبق ىذلا اذهتف رع قحنصال د# ديلا لاق ةف فقو وهدي لبقو هءاعلخدف

 مقتنت نأأما يف امنا منهل لاق فخنإو ينديتيتأل ١اق كيبل لاق ملاسلاق كوخ بانذأ 0

 .يفرمو كالايعو كلها محا ءا اغيل لقا كيدي نييانأاهو : ةب رغلا نءانق ضال در

 كرو لع دير براوانامأ هل ينك ولايغو ةو كيس عأو نامالا كيلعو يلام هللا قئاو رفكلا
 .ينب فهيحأو همعىلا نامالايدبعلا ىلس ويت هدنم ماقاف بوي, يب رارتلارها راد وبما

 نا نادر واود مطاونب تح ريكلا# ءاراشار د دييدتكملا وداد اوامك 5-2
 دمج ىلوثيتح كلذ ىلءماةافمداقتااوايادطاو مالسالاهمداةمو دالبلا اش. ةيينرعلامهت 0 5

 رودلا ريمعت يف عرشأو رح: لا ىلعيذلادلبلا رامعب ةزاحاهزمذخاف جالا ريمأكي ليعمسا نباكيب

 لاح ماقتساو فلأ وةئامو ني الثو عد رة نس كلذو عماولاو رصاعملاويقاوسااو نيئاسإلاو ةميظعلا

 ىلا قال وب نمةي رحبااداليلاب هلكت ذفنو ني ربلاةرافخ ىلع يوتساو هتيد مظعوهر ذر هشاوملاس

 ةيردسلاو هي ريشلادئاوملاو نمارضلا ماع ت رمقو هيك ماس 1 اد لا زاغبلا
 هب سرغو قاوس ةدعهيلعو ادجاميظعناكو لينلا'ىطاشب ري كلاناتنلاو ةعس'ولاراوذلا ا 1و
 ةلواع |اهلرمذجأو د ١١ ل واطلب ىتتيح هينعو هتهك او هراك كو ةءاراحشالاو ىليزدالافا :مأ

 اهرك ذمدقتملا سك رج كي. دمعو كيب راقفلا يذنيب عئاقولا تعقواملو كلذ ريغوديشر وماشلا نم

 نيملا ىلا اولسراو رصصءرك اسعديلاتجرخو ةيشنملا برقي ا مومالا نم هعمن؟سكرج ريضحو



 2ك ه١ راق
 7 رالي, ذخةي_موالا طرغب هقي رطب لزن ةريز1خلا ىلا نبهجوتمهلاحرو هدم .ءققار بيو

 : .منانم ١+ هوأوةينامج لان نه ةرمانع عف اداار :عى اال كرت ا نسحريمالا ىلا

 قولا روس يع ومهاقالا» ءدعب تال ذاول فن ءا سنيءفدملاب نود : مناف موقلان م اوزبتااذا

 1 بييح نبملاس 0 نءاوذخأو الايخرشعةثالث صاصراو مف 0 ذادأ ا!ىعر ةنعاضنأ

 ”ضحا فري زا ب معيملا لسرأ ةيفديلأ نس ريمالا مهدل عقراسمب فر عودا هّيفئاط 52 شب نك.

 | 0 خلاذرام 32 ادصووهتشوأ: منيدصا و عيا بكر وةيخواملا ملقا نمكلذكو ة امسرن مي

 فقوقةأم ًااوهزمافاناسرف م :ه ىعرق مم 0 لع فطمن اوا رح.ميكرولوالكل منو ةهعمنع

 2 0 0 لد ويح اذ :ءاعمطهفلخاوحم ر 0 رك م0 أمام راق ةدملاو بارملا هلغ تطيح 3 هناك

 ”سماوذم أو ناس رذةدعاهريغو5 2 دولا ب رع ن٠. طآسو نب راهاولوذ صاصرلا قاب هرعتتاو

 مفرح ماع ي رجا هذ رعءو4م ًايلاماس عمجرورتف ةلااوعفر ومهؤاسن ترمغ>واحالسوال و. 2س

 ٍّ هحو هت 1كاذ نمدلوتو طظاوانءانانتي رغأكن اهل لوقب كيد سا طيغ يلا بحب .-ح لسراف ماسر ١ لاقو

 7 0 هتنوأ 2 :نيصاصقللاو 2 هل ل راندا دا هىل- 3و و ءأأد ؛انؤ رح هماقماقائيلع

 3 - بييح بكر وأي رخو :رمةريثك هلا ,>وةرإ زل انابر عد ملا ع جورات يلراضنام رف ةدع مهن.هيلا ريض

 ' هيك راذاو ةينديلأ رمش نودلطا ل وبحمد ال وا مسرأو كاع لا وة سانا صح ىلادع ل ةدالوأو

 - تبرضف مسجلا ىلا اول_صو نأ ىلا كالذاول ف جلاب مهطابر لح يل اول ها يق هد مات / 0 امهباع

 | بيعأ هندي ىف بيصأامىذلاو رابكلان هايل :-نيثالاث وا وهرف 5 حاواقشلد ميدان ةصادقلا

 ١ 'برعااتذخأف ةينوالارا دملاه ا 4 ةدونأ تمدح ريب .الاءزمماو ل ويلا مهياع تدرو هناصح

 مههلعاوف ر حوفمهر | را .اوناديبعلا لسرأو رسإللا نم مطقم يف مه وهر وزغلا أورعو ةدراشلال وم ا

 رعدم | جالا ترضحو ةدان ب زوران صاخو» داب ىلا عجرو نتكيالو رضع ربف ف 1 اذا

 0 ةضاقمع 9 نمةينداب 0 00 1 0-2 0 هز

 ةقر 1 دنق لك 1 ادا م ا ونال 0 و ليدا ة ةتس ك0
 1 ليدتقأنطن امئالوأه اب ىذل ًانطنافةدحاو ةعقداهجرسأو ظاويأ نبا مد اومدالوأ وها منار يلب

 ريطاهيلالصو لاو ظاوي نب ةلود يف تومأ: آلاقف 'يندعب أذ هدالوأوهيخأ لب دانقمث ظاوب| نيا

 | اوعروترسديلاطاوب 31 الدور زيب راهاوح ل أ كرف هياعاب رو ظاوبا ن 'ةكرحم

 مدعو «وكانهاوسرو ةرجدما#ى بر غلا ريلا ىلا تلصر بك ارملا تناكو صاصرلااوءرومهريو' ود يلع
 اه 1 طاربو' ودمد ب ظاوبأ نيارم ًافهرلاا وعلطو قرش ارباا ىلا اودع كا ذ ددمف قدانبلا عاممع



 ١ 00 5 ن1 3 5 0 ًْ

 دمحأ هيلعنيمف كي يلءيلا كلذ ا عداز و زلاو عمشلاو رمث داو ١

 عجرو هلو ظعرب داقم هنم ضيق يت>لا .الا بلاطو كامل ودان ٠.:ةدعب + هيلارقاسو 56

 ج- مدرب ردات[ كا دك و ا و مايأيفكب ؛ د تااذ دعب .ىدتتاو ههودخع ىلا اهب
 دي

 تاو -لجالرفملا اوعبتت مثةرادنقم ريطانق ساحتتاويفاوالاو عاتملا نه مهرودىفام اوجر 1 ْ
 نءايلاج رص ىلا ةرخاب روك دملا'شيوردرسض>زاهو. رواهوشئو نلاجملاو رود اودع

 2 فقول ضرأب ناعر زو كلاديعو زيد هاشرمتساو سانلاداح اكتام ىت-اهبلزيملو هتذو ]|
 مايآف اأو نيةاهود :رمشع عسإ 1 سيفك دامت فن .هاشامافاتأ» ق>نوشيعتيو نيعرازملا 1

 كالذ نه اسس رقهشارف ىلءتام هناف 6 كلا ةيعام وادع عدت دلو تاون اهمقنرو.ال سيسرفلا ا

 هتيناكو ىنتاكو راذسلا نهانيلا لقنامس> ةباححال اب ف صوب غ وأب .1نوداما مه ىعدياادلو كرو خي راتلا ْ

 ّئدنءدذراو سن ةرثلا بهذ عير" ما ارح و ذاادم همعنباتنأ 5 دايمقلا شوا

 ريهشلاءادقملاو ريبكلا بالا ## تاموو# نيثر' ولا ريذوه هيلع نهو ضرالاث ري نهناحب سوارا سمع

 .نيريو- برعلا خي ا ماغَرمشلا سرافلا ناكم لكي هتيسدراطو زاك رلا» 2 |
 ا فيل نيك ردورجلا ىطات ل وم تك داي د0 بربع ءاملا ١ نمسح ||
 ةءادشااوة._-ورفلا' و ربة ثاافاو برعلال ثا .ةيفروأ دهللص | مط نيسلو دحا مسا ل

 ناكواملب ل -تكاميأل رطويءأن ؛ةس رقذنار ةباءش نمد هأاذه بيبحو ٠

 0 هيد راطدهر ءامافعوة يس دور كانو مْسأو هم ًادعب ةسايرلا ىلوت يذلاو تي 1 مكالاسإ

 هتلوص تمظع هم يفهنلكت ذفنو لئابقلا 1 مداتملا عييج هتعاطأو لو.خوهلاحرو ا اسرفومد ونجا

 يبرغااو قرشا! نيرب'اةرأ ار اسو وع وةتراذث !نوديانشن واعف ال وهينو رد .اولغتءاومهيلع ٠ ء8

 تقوي انزاكر ايا هدارفن' ىلعا هي ةووهزاوط ايهدو د.ثرىلاقالوب ء' ءادتبا نم

 لا 12 اعراب نب كيب ليعم ا عمرو. 0 مئاقواذ لاس :,الو ل قفتاونرقلا ل اوأىاذه

 لويخ يلا الاسد دلو بد: ةتزرا فااوةئاهو ني ريش و سمح ::-يف نا امن.هة حرت يف مذعب رك ذب

 ا أي وهذ 6 هناا قرا مجو عب رملاب باع مجسهو ظاوب | نبا كلوب ليعمسا يهل

 رضفحوةبب وياقلاةبجطي غلاب لون ا اكوهفالا_تو كلب ساط يق لذه ساما ضعب ءارغاب ,كاذوأ يش

 نكس يتح رازجلا كلبي فن -ويهفطالا هيلع ب وك رلا ىلءمزعو كاذل ظاتغاف همودخعربخأو ر ماع
 / .ةنامالا 2 اقوواعحو ةعادشلاب روشة هع اقلاو هأق .اسرمعم معز ةيفدأب ا : ده رموتح مع هظيغ

 هيغل نو لن دم هن يجرم « يش بر افك سالك عبو ففي دعم
 18 5 ىلعر دق نأو بح. وح رش ب براطب ناي رداع لا راو طد:ىكو نيمفدهو ةناذحم زفاشتا

 .ةيقاسد ع مسرب طيغ يف ل زن قحلز» ل ر را 1 ورح ا يا و :للتاتاكم م 9

 نبأ سإ اذاو قرطلاب ةلايخ د_درماق اوداب بام اطغو زرعف دملاعضوو اما كانهىلل معو تاو



00 

 50 م 0 000 0 0 ةدغاوْنب 00 و دال 1

 ' الاعسم ريخحالا ثاشلا يملا ليبالا نه ةسصنح مهعم سا جوا راهتدالبلمبات ةك الو ياحلو

 : 0” للجدل جالولل' ىثءرحذ نع بز 0 7-1 ميسأ سعب الكب سماي و ىلع وبسام

 0 57 ٍرقاذافدروءاموةنطقهيفاناجستف هينا 'عضواماءارسا< سا حاذا ا ىلا ءوقيمةنيطل ةص> ماني

 مهتحتار نما ردح هفئابا,مدو تبنيعةن ا الع حتما ونرصأاو هعم اونداحو فالجالا ضءبهنم

 - الظناكو ةنءلك ينريص* سهاظلا باز راو ءاهلمالا هلم ر لالغو تاقادغا وتالصهلناكو مهان دو

 5 | لك امارك امهر | أهل فف فرعو يضت سعد د.سلا نيش هنري / ل رااخلو رسع«ضرأب اليلظ
 | ةماذعلز مو ابازملاو يم هلا ل نم هلاثمأ عم هلم نا كاذكو ديبعو راوجوركسول الغي هلءعنأو

 عمد هوديعصلا ىلاهباهذود: تدفع مدنكو ةو نههح رمش م ل:1امل_هحو كيب يبلع صأ ربط 0

 3 ٠ يسلةاعارملاجرا ولاملابامهدمأن هبريشعو كيا ءااقيدض مجحرتلا ناكو هيلأ +: امضناو كب حلاص

 !ءوماعأو ديعصلا ىلا هعابتوهلاجر تجر 0 ,لاصب كب لع ردت ةويمالا هيله ىبد كرم

 ىلا مهاهذي يلع راخأنا ىلع تال ذهل>و اديدذامغ كد اص دف ىلعم عاف كي ىلع مهههموأ اسي

 ١ مهدنأو م دقت كن .دورطملاو ريصمن رم يفاذملاةامح عمايبلاا ويهذف ديعصلا ب بابا هنافاهايا مكلقو كرا

 . . عبات و كلذ بيب -ب كيب يلع هنم نش>و:ءاواوبناكن ما وجرخ داو مركلم ع تا خيش
 . هنا مامم عشالذ دنعن ةروصلا كال يلع, ةيلا مهءوجرو ىلا قا نال ذخب هللاردقو ديرراد: ١لأسرا

 | الادمي فدي ياعم قافاو٠ نراقاوةرأ وذار ]5 لست نه «عقوا٠ عماص وصخ رم اوس مط بولطم قدي :

 " ةنسلا ن«نايعش ن ءاثيف تافانساةهجىلاهذو تارا نماهيفاس:اهكرتو طوشرف نءلا « رالا

 ” اتش هورد مهوةنالثروكذلادالوالا ن .فلخوهللادجرامبهياعيضتفةلوق يمست ةدلب يف نذدو

 اك اهنوكملاشو ردهتبااومدق:راوطار اكان مثءا مالا س وكتيكناتامالو ك0
 : 000 كريد نمانام 0 ا كل ١ لل كل 3: هيلعا ور دارو
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 تالا ةنس نامعش ن مان كلؤردم 2 مز هيو زاخو ىلا علا باب نم اط رلاباثكيفاقروادسع 1

 فلا ةئامو نيّتسةنسيف ير و يناعدم ديسلا ىد. يس نءةمحرلا ثيذخ وروما ةناقرع ةرمأنع 35

 ا عل مدا :«يف يذآ لح ديب سم ااا نيش هب عم جاو موحعلايف تر 01

 ناكوةماعلا زاحالاهننفاشو هطشابو عا وة ال اجت را دن يلع ةيددابلا ح حنملاةل اقم هيلا

 رخاو أ يفيفوت وتو- كلذك ل از الواضخئاض ءاغدا رثث اللاحم سانا نءاعمحمن٠ ةدحولاب ان ا:سماناسن ١

 ا انما ه6 تامو# نيمادفلا ن نم مل ال ةدو قلل اوةنامو نين ارو ثالث ةند ىلوال' يدامح

 ا اسمالاوءار نذل اجمل يكلملا ىليصالا مخنملاذالملاو مظمملا ليلا لظالا فهكلاو لجالا

 نب ماه نيد نبدأ وو اخ:1ردالالا دا ل ريكلاو ءالضفلالاحر 7 ظ

 قاد ع د اطل ىبلاو بي رقلا !هرب وهريخناكن هو ديعدلادالب مظع ىر اوطاد دشن دوس

 ةنعمرابخأو ر امسنا| دعو دنع ىتلنو رافسالا لفاوقدت داعسم رح لزنت لاش م هريغأ هيأ نس دام لاككلا

 مهوازن أو مدخلا هاقلت نأ ١ااودوفولاهت-اس ل زؤئاذ هناا 1 الا ىنوح يفةر شف نآي رمأأ نع

 كلذ ريغوىاوالاو لسءااممشو لا «مز اوالاوتاحايت>الا م ا ورضحأو مطاث.ال ةدعم ن .« امايف

 نهد فرعل نأ مهم ءاقاودم ىولطاوتا ا ورا د ثءلاوءأ د غلا يف ةمعادال | بت سح مش

 مهدارم عأ ىلع مهطافشأاوضقالاب مهتارصةنيال و مهماظأ لاخال ارورش كلذ ىلءاوماقأ اف فرعي ال

 هغأب ده 1 ا [ناسعالا ولا اىجحرب .نءذفا ولان نا ؛نيز كاش ثاوف رمدأ اواما رك |مهدازو

 نم .لك ىف هاش ذ هر اعتياذ يعج ريو 4 س لك يف هيلا بهذ ناك ن نم سس اهل 0

 ليزمعءاب دو 6 ارتحالادب زعهلب اقتود لايوذوأ ل: انشفلا لعأ ن .هياعدفاولا ناك اذاامأو رماثلان ل

 رو د ءاعدر واذاو لسءلاو نمسلاو رحءالاو لالغااو 5 2 .ملاو ىراوجلاب مي دنامو 0

 نيدفاولاو زانمضلا انمرك ذايفدلاحو هاسنيالود رك ذب وهنرعهبطاخو» هراظأ م ني :سة:عباغ وة لسع

 عولطن و ,يمداخاو نوشارفاا ناكو ادبأ عطقنبال اوذدملاَلع ع 00

 تيرقىلايربكلاةوح لا ن.ءادغلا مأيف نوع رش م " راهنلاةوحضالا كلذ نمنوغرةيالف رجلا 2 ١

 ىرا وا نم هد + راتكفو اعمل أب هالاعاذ٠ نءنوغرفب الفءاشملا مأىف ' و دم مهمل 87

 تام: نمراذ_ةدع نعلأسو ءاقرالارتندة' س لك يف بااعيإ 0 ديعلاو كيلا ملاو يرار رملاو

 مغ ؟كاذ رخو ا لفاوأ ةثامثلث هدجو زاوح رشناو رشبتس اناس راو :ءامسمحو دجونافم مم 3 ظ

 1 ردو ركسلابعةةعارز مسرب هلناكو تيرا ادن رااخ ضبقتاو

 سيءاوجلاو نيحاوطلاويقاو كاولال لاس اردو ث رح! د ملا فالاذهو ر وفا رشعاتثا
 الودعيال*ىثف ةوجملاو هءاونأب رم او ركساا ل او-ولالغلانوشامأو كلذريغو ةبالخلاراقبالاو ٠
 لالغلا كح .لواتل ةءن”يمعرا نما نظدعبلانءلالغاانوش يأراذا بيرغلاناسن الا زاكودحمب .



1000 0 

 0 كدا اير ضر خوال اداب لعب بداعل قر : ىراه وجلد ومعان غذا طاهي 2

 جلف "دعانا رع اه رهاظب ب 5 هلاهمهةينإلسأ ومانال اما مالا لج لم يغ نع نيج ني> هنري هرذع هقشعهثشم
7 17 2 

3 

00 

 م 0 0 ةقطني هقطن.دحام دحام فاخ هاذ دك ملت يذهو تيدهو تفرظ ةفرطهصنام

 ريخ ريؤ- لك كلةبلاح هلاجة مسرب همسرب تبتكبيل هناي هان : ىديب يدها ءأرب هتءارب كوحلوح

 هلا هنن امي هتس ادا طعاذاذغا ىلا تلأ لا ٍبَحّذم ىح دم ةلحة لح” نلع ىلع ترسك يرسكر بخ

 اهلج امباهزاجأو ابلبقواب اقدلااهمدقاملف يكحلا# لا نع نع هند دبغ نعت دقو ينقرةبلاة»

 ع تياح نس> سو رعهذه (هدناذهو) ا لدا ليال رقنامسذج نماهيلع ظرق مث

 ةعائملا.ذهدارج وبكت يذلا غيلبلا ودهن يف دوح 9 ولام يننحأ ةءارباا سرافاهضتحاةعاربلا ةصنم

 2ظ1ظ1111111]أ]1*]آ]*#]1]1 1 ]1 1 ز ]ز زة ]ز]ز]ز ] ]0
 ١ك 9

 نيت-ارلابأ متيم ١ 0 هلل الم يدلل »ا يواح وكلامةغالبلا ن ساحل وه نم 4ع :هذةدح نه

 اهنسح يتلا م غلب أ نا وتاثئناهذ ونم ع وشب اهلظب رقت يلع تافطتو نيع لك نيعلان 0 اهمذوعوا اممادنو

 تان يلح ا,عوشواهغوسو ادالاه الأ مووتك اهدرل ايس مدع تدل قرا وع نعم

0 

10 7 

 ل17

 ر ونت ةباغالب هباغالب تب را بب را لداف لخافا ,منص |هفنس اهب ىعي اهميعي مارب مأ رب ةعاص ةغيص ريغت ريغإ
 ىف كلذ ضعب مد _ة:اكرصملا ا ضافأن هد حابس ءاعيتكدتو# هئاعم ةنياعم نكفل تمقب هيدان هدأت رونب

 ديح لز ملودحأ لد اضفااةعومج يفهينادبملا هرصم ديحرو ردع دحو أن اكمج رتملاناف ةلجابو مهجحارت ,

 مرار شع يداح ةعئلجا موي يف مامخلا ءافاو تح ءارزولا و«! سعال دنءا..مءاروقو' هس ريسلا لمح يعسملا
 ريوشلا يرصملا ىمافلا يب رعلا نب ىلع نب يب رعاا ني ىلع يديد فرام''ذاتسالا # تام و## ةنسلانم

 هاحال اه: ذم مس يمافلاجا !نييإ رعاانب دمحأ نيدمحةءالعلا ىلعو هدلاو ىلعأر ةوسافبدلو طا ةسلاب

 يب ًاهدلو ىلعو ط الا ىلع نبد © نب يي طلا نبدي هللا دبع يأ ئاكلا هلأ لا همعدلو ةءارقي اعيرج

 - لوقعااو ةي' رعلا بتنك فلأن ءاامالا_.سلا درء نب دم يديد ىلع وجال نبال رعلا دم نبدمحأ سابعلا ١

 عماجلاب هس رطب نيانشلاوءاكزلا يلا م ع اا .هةاننأ .هيلعأ رقن ه«رالاحاحريصمدروال و نايلاو

 0 زاجأو مهفت و ثيم ةءارق ى زاغنبا تسروفاهتنعضت يق ةانسكلاوداللملا نماؤة ؟ورعرالا ْ

 . حيحملايرصب .ل| ىلع عم ةكمرواجو فلاوةئامو نيس: 0 ةيئاثإاىدا_حطسأوأي

 . مههاربا بايد عىكت الام اقملا فل كلذو ىحنن ىحنشبإ وراطوملاع حو ترق املس مولان اك1

 02 وأ يعويفلا مها رباخيشلا لعأرقذ رمد ىلا داعوه زاجأوةتسلا تكلا ل ءا 1 لخلل يلعو» زال و

 ةعطقو يدصلا عيمج ىنواط2!مالدلا دعنب ع اا ةلادب> ا نب 0

 / 22100 2 ناي 00110110 ديل اذ ا انين ىفشولا دع رجل
 07 5 هم 1 7 0 1 0 /

 ةيلاعلادت اسال أ يف ةيدأ ماا اع فاأأو ةثامو ني العو تسةنس- يروغاا عماد ع ىو اضيبلان

 ينيطةطسقلا ل ىلعو تال ساارئاب ءزاجأو ةديسلا هلو ءانو خاسر كبل تدني وسأل ضاع

 2 : لي و يروغلا عماج كسلا ىلعدح رش ركز نب د ىلءوةب راغملاقاوربدي زىبأن ا ةلاسر
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 00 سل
 جاجتنلا ايخلاك دولاب ةقلطلا ةحارلاوءانسلاو انسلا وذ * جالعريتياوفع اراكتبار- 0١

 0 يجف ل هاقوو * هالعو هلاذ هللا ظاح

 يجاح نعاذاة دع ي أود 03 يلوم تددهخور يف 22 د يجاعّرتا يرسفهقي موك

 كرد وراطوبف * ةرقف ؟باتك ١١ موه

 جادءالا عيج نمدصقلاهلن * اكدقهيشخ ءدامعلاوال فك

 جاودزالاوءاشن الا عياد نه د ءاو> دقاسع يرطاخاف هدو

 ىحاتباداز دامعلا حاف حب # خرؤأ تحرن قطنءاكزو

 راشأةب ردنكسااةماةااناهام ءوةيفيحصت ةلاسر هللا امهمحر ىواكدالا هللا ديءخييشلا هي هيلا (يدهأو)

 اني ذجاش د ا مجالا هب اي هنآ فلج لخامفو هلو, ايف

 ىسأ مغ مغ رد لع نوح كس د ني تبا .الاقلاق# ا 38 هيدا

 افضافنس مهيعالا مغالب واح واح امل ءاكح“ 0 ءالخأ ماذا مهبادا تاع تاع هينا
 عبيط تدغ ب بعدا اوأ هيا داو طف رط د سد هنادي اع لح مينو م مقو غلا م عئاس

 راع ا برطاب يرلغان نأ ءنانع تيذراسف ىن ا هح ص هه ص ىل# نا هناؤد هث افص عيدب

 قب لك كاتم ايل عب رعد رتالالل> ال كالالجال بحاو بجاو كاقولاقوىنالخىتالتسماقو هافو
 ىتايهب تما جراج بج ى ريل اك رمع 6 زد رغب دمح نيج نعب نمت كبافلك كئاقلل سس

 كاد اا ايأةمساب همدان فنا 78 هانا ارهش نارهس» رحبت ب هرحس ىن نذجح يبابش

 ءدهش ةدهش كح: ب لعب ضر اق صن اقءدقع ةدقع ثكسشر ل تبل ايدها مد نيعت نيعب ظحاي

 ينج بار خاس رحاس ريك دا واثك .ةشدج هبدح # غانعأكناف لاق

 ريشي رشدي هستيل «#يل * ىلح لحمة فتجد بح * نييهرينمقئاس قئاش
 0 ا هرمي هرمشف ا هبان هئان «ر وكر و24 لئام لثام

 روجن روح قتيميننم * تناكنيلالققتارقئار* ري ربك ةريس هريس

 00 هفرعل موتر تراب هاما .اعمةتأ ع غتر تير ا < هبحزئاح راج

 تيما 0 هدو 6-0 يلبلازكلاف هيج 4 مح بإ را عةربنع

 كد ردد رول ةدلعإه دعبإ يف تاق ملعب هداعإ و وعي ل 6 اع قلع هرب أ: هريؤتسا

 نيد لا ىدعبو ىدح وت يدوب ممن ينلط٠ يب ام يا نكلايع ع

 هرغب هرخأ دهشبإ دهشبإ نوكلانوال ا ىذيح مح اراد ارعتار ىط ىنظب > ني تءم* ب يع

 وهزروهزئاب ؛اعماهيئا 2ك يف ىف ينأ ينهزم هربا "اما ءد[مايخ نس# سا #2 نالءالب اهبعال الب هن َك رقاير 2
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 1 تلطولو يببط هفئاطلب قردة لا ىجاث ةرصاعو و هرثنو همظن ىلذ افالا رسدةسالهر :ارمكرلا 3

 : وه وه ةقرقحلا يلعو قي دصو ىخأوهز 0 هنا را“ ياا وهتاعا ريل نعذأو هنأ راءم نعأ ل هنارإ ' < ينالا .:

 لا
 با دكه دئاوعوءدل رانمادأ 1 00 محر 0 < 0 00

 0 رس عيدب عون نمو لازم زنءيبني لدن نه هيف 2 باطتسا, ا 0 ادلا تا
 ا لضافلا م مطاو 3 كلادجاملا م ب ع دقو لاقذأو ا هد دم يف لاح م 3 يلا ميرلارون

 هغايص ءاشن الأ رمصعلا 11 1 لئاضفلا طحمو ىل ةاولا كو كك امل داعمو لضافال اذالو

 اذ 1 لاق نمكرشب ىنعملاهناك > ةغالاب وةعاربأ الثلا 5-0 الاب مهعرب ٍ

 هللءاعزهىمك لك كاسنا * اهلمع اموب ةمالقأ زهنا

 و هلم: الا ب اتك قرار ةأ « هللانأ قر ىلع رقأ ثأو

 3 0 .عييطتسإ الو هلك اهيالوهيداضيالو 75 ءهنفيف دح الن أن رمصعل نيد: ا دحوأ ارم 3 الا

 3 1و دامعال هءاعيذلااذههللاو لاقل دامملا لبادكلا اذه تن ا فار هلضا 5 هلجاس

 طنال 4 ؛ وهاما نم لك ىنتقال طظئاحو يفت ازا ريشللةك حاولا داقنوهتغاليل 5 ارك دا.ةأا هل

 ةاهاضم ساو مارولو ىم ارا ةءاصا و عارم لدا يه لأقل ىماحالاملا ىانلا هن اثنا يدب عضوأو

 . انقرلو ك ل ت12 رات كلاس تل هن اد كسسو سواي هل ليقأ هررد5ٌأآك او هررغ

 1 الاودجال ىلا. اهد ريس فاه هرمهجأالو اهددعأ نار دق الدايا نم هىلعدل مكن قمت ند

 .ب كلا 310 الاوهن ىردنكسالا يدق أ د#ةرضح 0 وه نم م دحوالا

 0 :جيبتلاب مهدي صومخغلاو و ماركلا ةلودل با ا ماظعملاو باجسعلا علا ءا ثنالا ةعاند يف ين آلاو
 لاف ماظشب هعبت 0 راد كلا هر ددسلالا رولا وباتكلا رئاس زود هيلع لوعملاو ماظعالاو

 ءلاقا تلاقق 1 ىفك تلق * ىجادملا ودعلالمف ىداؤفي * يبحا وسلا ءاراظلا نيحأ تلف

 . جادوالا قث وتحب . ءاكرخ ياو ءاما » ىل فا تلق +« يجحان كير مسأرسن :يكارش ك

 ةةلاو ل اةقلا: 1ك ودشب يجاي ديفا بده نه يب وذجن * رهسأو يب نا

 جاز اد هناكو انا فاد * ازدقل ىلا هب نوتقو :« جالا يمان لاقل ىفادغ كل

 |! ايلول ايل ليس له ع ادم (مراوص نعت يرولل ىف ف ئمقأ وألا ى شياو
 .يحارلافيكحدملايدصقافءوج# رئام حنمتو اءءوحرت ناق *« جاتملا ةحئ. وأ كال

 ' الكل وان نامزل درف وهو © جارتلا ةوضك ادب العت دوم_تحلا دم العلا” ماب وق

 3 | 1 ةنينع ىف امارذع اذان دح وأ طخلا:ق وهو © تاجفلاو كمكلا نشب رئاذ
 ها نعزعتىتاايلاعملاو # ىمحاني رازطا لأم فرح لك *هيدلوارثم ضورلا كءاح
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 46 تامو 9 روك ذملادح لاب ة.ةلا لخ ادي هل ىن ىذلا ريقلاب نذدو يظعدي ثءيف رهزالاب ةلعلمو 1 ١

 قيبيشلا وح خيشاا فوصف افك نه يقودلا لولا هتانعب ةغالبلا ةيمك نم دلخ "آلا هناوأو هتقو ةمالع ش

 يف هياعايلمتهل أ ىن ريدا كك ذخأو مل“ ءلا بلطف رهزالا مءا+ | ىلاةون هندلب نه لل>ر يوغا
 ا ار كاذوم ور صخملاو يوما ارققءهدلبن هءاحام 00000 ةفكاذ فهل لة سردلا“

 اذه عم هجونرهزالا ع ءاكاىلا *يجحلاب هسفن تقل ءل ني ىلا 5 هللا ءايأو 1 ٠ يلولامز الم ناك هنا هسا

 وحينلا ص اذههللاقو قبربا 3 هائلدا:_سدقو مولا ءار :ةليلهسناج ىلا مانن طامهدرغث ةرايزل ىلولا

 روفلا ىلع ىللاقفاذكواذك ا دخ .ثااانال وءايهل اقف تببتن 'مثلاق رهزالا يف 7 ولعلا بءصًأوهو

 بيقعرواج هنا مالا حهسف لروظب نأ بحال ةيتمالملا نم ناكروك ذلايلوا نآل مالا ث ادا
 ناعمو قادنمو لودان.هريغو 0 د.برقأيف ِكءالا محا 3 د لغنذ نيش كلذ

 ىنفطا خيألا نع ذخأمم هنامزة هو و نارا قافّت> كالذربعو ثيدحوري فاو ناو.

 د 0 هز امسأو جاتلاه دب 0 مو هك و[ ىل: راسو ءامسالا نةلتو قب رطلا

 هيلعهللا حتذو راطقالا رئا يف ايلا سانلااءدو راكذالا سل رادافاض# ةفيمل- راصو كيلستلاو
 هيلع درودنا ىنفملا خشلا نعلن ق'اقطاىفماكتو نآر لارا 7 راد يت نافردلا باب

 قلرغ كااغنأ هنم عم -و هب عن نيدلا يح كوه ز.انعابتأيف ىذلا لد ' لاقت بوتكمونم
 نفلا اذهبين.ولعأ هنا نافرعااىل“ 1 رمق ةوقدللا» ااه 12 امو يندد ىشأا و دح خشة

 هللا همحر يقفون # ةداهشلا هذه, كل.هانو ه.يفك مهنأالنافالاوةكراش رثامتافهبفهعمتملكت اذاو

 انيحاد #26 نمو هينهللا كرا ءا.>الاؤ دو> و. دادي امدلو فا>و ةتسلاو اهي يلاعت

 هللا عن ال ةئورعتب نال !ةيئوا انا فكر دو يدي رلا زاب قو رمأا يل ديلا ملا ةمالملاةدمعلا

 ليعمسا 3 !يدقفادمم ديل م حبا ا ي:املارها ملا بتاكلا دب رفاا لجبللا باذحلا *» تامو 9 2

 ليهوةيبدافئاطلو تاروا# هيدل ناك و ةيك رتااو ةيسرافلاوةب .رعلا ةثالثلاة: | الاب فراعلا ىر دنكسلاا

 0 يالا ا نق واجر تاسع

 بصا:.يلوتو ههاللدأ نس>و م ا اناك.دلا وو ص اولاد :ءلو.ةوءاصالا دنءةباهموظحروفوو

 هللا: زامو رص“ رم ءاوراصام يلاراص يه هاد هيذدو كانءاذحدل ونةربش كانهدلو نعت ش

 ايابخ ءاياوز يفر هدلا يتب 1 اي 56 ادقو دلاولا خي هلا ةرايزل ىلا :تاردبا رقوشلا: هلالمأا

 هوجو هقاي يف نآثأو 0 يءاالولنولت ماج تاكد طم تب روتي ١
 دقو امل 8 قاازونفايف نا د ن.«هرمهعيف نكمل ةلمابو هناللثلا ٠ نسلالاراعشأ نب .رداونلا هيف

 ةفا اند ت تناكو هنسا# يد ىنأأو م رالاة د ءاضب يف ىواك دالا هللادبع خم. 3 بيدالا هر

 يدنفا دمع مرك الا يلوملاانيخأ ةرضا- تيتكو هيفلاق ةعب'دأ تارواحمو ةقدإ همو:اقاصوو هنا
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 ةلاسرر> ا يفه.الكنمو * ةنتفلارات تدمحو هنعا اوتكف مطوقع ريباه هر ىقو ءادلعلا بلاغ هرج و
 اب فخنال ىللاقو ءامسلا يف شادصد خبشلا تاز يفا همركو ىلع هللا ننم نف ةصنامةرتولخلا
 فال نينسلا ضعي ىف ىلا ةف داوم ا يف ةواذا يف مس وهياعهللا يلد ىنااى راكك وك آلا يفالو

 0 شادرمد خيشلاة يواز ىلع لطنانب عسانءهّللا يضر ركب ىلال لوقي هن ارو ةرخآلاينإلوارذدلا
 هللا لص ىنااة يؤ ْؤ روفمعوةولخا فل لمحو َناَلالوقأ انو يدذعافقووةراذا يف ىلالخد تح

 رضاح وهف وهيلع هللا يلص يب ِي لا يلا كدي دمه رضدن :ءيل لوقي ريكلا خيشلا تب رف 00 لع

 انو مونلاو ةظقبلا ني ةينيسحلاب نوفدللان يدل! ىرش ختلا/ عي ىدركحلاة واح يف تارا د
 تغقون للا ىف ناك ٠ نم ضعإ ينشا اءاهاهنم تجرخذف ل اهلاالم دةرو:لاتب رف تيهتئاف سشلاج

 اتاخ ىناطعأو ةلسم يعج و ىف مستو ل اللا ىلا ةيطا ع نم ةولخلا يل اد وعلا يلع ردقأمو خيشلا دنغ

 . ىتلسوأ ويدركلا خب .شلا ىنذخأو * ك.ناكامو ينمزاك امرهظي دغىف هديب ىسفن ىذلاوىل ل

 : انأو ىف كش 57 وهيلعمللا لد ىنلاهدنعو ىودبلا دحأ ديسأ ىلع تلخدوانايع ابين رأوةكميلا

 رع 0 ىتاغاف.دلومىلوزن يفددرتلا كلذ سيسناكو مل وهيلع هللا له يبنلاب ثيغتسأ
 - هماقميف ةرمو جحلا بق ة سم نيد ىم رمحالا يزلاه د ينسبلا لبق ناك و رسوديلعالا ىل» يلا

 1 تح لخدأال د تاقو ةئيددملا جراخة سمي ىسفن تيارولاق * يدركلا يلا هدالاقو حي مفلا لخاد
 ١ د هئيارو: * لصاحلو..ءلا لوب و ىلعاهب جوري ةحورمبان اسن ايل لسراف لوب ةلاو يف ءءاضروعأ

 د كلذرت احا وءتظة.تساف ةيبوبرلا | مكح ىلع ضزنعت أ لاقو هيد ناب ة:ةوأوكنثد' و بح أنا

 2 ناضمر رح ف ل راعهللا ىلصهتي ًاروهتوصامقلاسرلا كلت شاب 0 0 تلا فرعأم و

 2 هشييعسف يشم ا 2 عرسم وهو قاورلا بناحيى 31 ةقبطلا يف فلو ةئامو نيسةخو ء. مس ةدس نيثال اةليل

 ْ رظنا ارمضضاح ناك نمت اقو هنا اهم تققوو هتبكر داق مساو دام نان هقوذهلل' لوسرأب ينتفتال تلةوهفلخ

 ع : عاطق نم ةاصعلا بوي ناك هنا عئاما رك رع ) ضيلاتارءشلا ن .امنام دعو ةفيرمثلا هتيح يلا

 . نيكلاسلا ع نم راص نم ممم و تاقثلا نم هتعمساذو هل نبدي سم نوريصيف مطاحن ء مهدريوقيرطلا

 1 ١ مودؤل مهب ,ةريف قوطلاب ةرانو رهاظلا دمنا دمت قدي دح نم ةمرظع ةل سل سب مهطب ريمرات ناكو

 درواذاو كولملاةباهمهءلعتناكو يصعلاوة>ل-الايهفاخ اوراس بكر اذانأكو * هَ ه.ضتشراع

 دعب ساجحاذاف ةوقلاةياغيف رئانلا شحولاكريصي تحرك ذلا يف دج ولا هيلع باغي ينيسحلا دهشملا
 هلاز لاك ةراثو لجعلاك ةراثو شحولاكَة را: ههحوئريسلاهلا ناكو فعضلا ةياغيفءارترك ذلا

 ىئالفلا تقولا ىفةراد.هلاىلاباطة_كناهللاقفهرازو»دقتعاو لا لام اشاب ينط دمرصبناك ا و#

 . اليبسو ةينيسللاب هبفورعملا دجسملا هل ينب ورصممىلا تلعر اديلا ىل وازن خيشلاهل لاقاك ناكف

 . هنزان# اوجرخ تامالو ةداعسلاراد لك و اغأنامءريمالا دب ىلع كلر تايخالا وةقواباتكو

070 
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000 

 د4 النا اق اوم وخلا 0

 ٠ ارثعل

 فنناهضشكلا ينال ليدي وسور ]نانو ع3 تيس 4 ندد ايار مفعولا« وح“

05 



 يعول 3

 تاهو لو. 00 كك ايبلا 2ك بر هه كد بلغ عياش د 2/1 ءوةروصاملاب

 نا اجي دنفأ م 10 اراويدهشملا ك6 ميلس م,يق تاهورصم ن 0 و ةعاجاضإ 1 ىفأو كلا 5

 لئاوا اعلا 00 لعزاقفتا (اتو) هلبق نب قلو هيف لزن ىذلاتدللاب لصننملا اناا تام 3

 هكاسلا يفق: امد كب ىلع اعد مت ناطاسالاعدو هبرد. عش لالخ ةيدو !دلا عءاجب ناضمر رهش

 حال خلا ود .ااه يلع بلغإ يملا لهأن هالجر ناكو سب ىطخلا ارضحأ ف ارصناالادير يكسب ىلعم اقو

 رلئاذ كاوعدأأوناطلستن را اع يلع ىمسابءاعدلاب كرما :رمدل لاقف

 لاي هذوا_امح أ "روب رضا نه + ا1اتهكلذدعب ماقف ي هملابو وب ريخو هوحط فهي 1 ظيغلا

 كارد تقال 0 ىلعنا مثادباكدوءيسوامي رغمالسالا اديدقي رطىفلوقي وهوهراد

 ب طاصلاىلوا مامالا تاف 4# ءامالاو ءاململا نمة:سلاهذه يفتامزهامأو #9 هحمستساوةودكو
 ؛' دلو ىدجالا مث ىت ولذا يبناشلا ىمويبلا دع نب ىزاد> نب ىلع خيشلا للءاءلاجلاعلا ب وذل ادقتمملا

 سو خايشالاس و ردرمن>و معلا اطو ه اذض ا ةلا ظفح فا اوةنانو نال بام رقت

 هاد م دلا نيس> ددسلا نم ةيتولالا نئانو ينواطنلامالساادبعنب ىلع تالا ماو ثيدحلا

 5 راكو ٠ بولقلا ه « ايمو بالج ل ليد ةعاج نع ةيدد الا قب رطذخ ع ةدماب+كلسو يلداعلا

 كراظاو ٠ ز6 مو حن ط ىلع قلأعانم ريثك ىشءو حاو زالاوبلا تدل مظع د اقتع| هيف سانلل

 ناكو هي .ةيسطا جا را مطاع 7 !قاحدقعي و ةينيسكلا ن نكسي ناكو نود. صو عابثأ ١

 عج
0 

 ١ ى

 اخمةديدعأب 1 ارم 0 ,غهلاو> و تاضويفوتا در اواذناكو هدب نءهب ر أ هدعاجو 0

 هلويب_جاللماكلا قاما 0 يرد :كسلا هللا ءاطع نال ملال ريغصلا عماجلا حرش

 تأ اوةثلمو ناعب راوعب أ نال اد دلة 4-د :ولظاقي رطف اصودخذ موقلاقب رطيففا و

 هلو ةمسل اما هك .دصلا ىلعو ةيدهحال 0 دو دححلا ىنآلا سوة ووناا نيس رالا حرشو |

 4 اطو 0 ليناكو نايغفار 1 قو نايبلايف شن م اكنا اذاو فوحصنلايف لاعمالك

 1 يفالا ةامدل 06 ,تثالناكو ا ةيصر ءاكش 00 ا . رم ةلمشةءطقب اهيلعمعيو 0 3

 را .حربتا نوالعهنلخو هيدي نيب هعادت او ةلغب يلع وهو يل 0 ثلا راي زلة م عوبسأ

 لاي تا يا ةّرهاظ تامار ل 0 |١ هند اب عمت جال اروهش سلجاعرو

 ثدأق ئركلا ةودحفلاىلا نحصدلا ىف دور 0 دةرو « ذملاةفصلا يلع ا و ءاث الثموبلك

 2 نوت اياوناك مهب !امذا هتعاج مادقأ نه عماجلا يثثولتلان 010 لام اوركلأ او هاملعلا لع

 ناك ويواربشلاخ .ثلا مط ي ربناف' أرماآلا ضعء.ةطسا وه 3 :.مط متي نأد ءةدقلاب و عاوس نوماس وأ

 يينالف ءالوالاو ا هلعلار 5 ءلعزا اذوعء' صالاو ا ءال لاقو هلرصتت أو بي ذاهلا 2 بحلاديدش

 ةيدوتلانيعرالا طلال رةف صهزالا عم الاب اسرد دما كا مية نازك ءةيحو 4 نضرعتلا

 يبو 0 #1١
 أ



 3 ةءقس

 0 وذاوملعو رادقلا4 كالذب مهيلبق 5 و دجوف يض ذرءلاةهجا 1 و نيتعاس ودش دوصقملا

 "اف هنماون اى ذلاناكللان٠ مهعوجر ىلق عام ريغنمةدلبلاا اوكلم مهفاخ م طوصحاو ل عىتع موقلا
 " اودعتسا وموةلاظقبت و راهلاعواط دعب ال أم ولع رف ناكدجو يأ يلع مهتهداصم و ملا باهذلاال ا مهعس و

 2 خرصب وبرحلاينمهدهجاواذب و دال ادئش 0 ا عقفو ملا تخل را مو مه اومطتلاف مط

 اا داق كرد جا |لوقوهو بنش هوب أك يب دم مهماازربف كيدهم نيآهلوقب مهنم ريثكلا

 | داخل َوحةليوطةه> مفاديو ل تاق ل زي م ىركسلا يحي داوجطةسو لق يتح مهلتاقو
 - مهيز ره نغ بركات ل اقل نمرااد,ءوهواتقو

 ا كا درا طاراك كلااومغأا و تابملا يفاوتتشةف ط ويسأ ةنايج دنع كلذ و, يلع نيب رصملا ةرسن و

 - هجراازلاعوقول حرفوهتوملبهذلا وبأك يدم متغاو بنش وب اكلي د محشو ىلتةلااونفدو طوس ن وير سصملا
 3 ٠١ ةراوملاو اعتبراحدصة يمل ةيلااولت#را مثاماياط ود 1 اوما ةأواضإ ًاءالذ هل ناكدن ال هأ هن اد امو ه- 5

 7 رهو هللاد.غوب أ ل .ةمسا كد د لسارف نيمو زملاء اسال نم «ميبلامقنانب عم ةراوطا رايك عمتجاو

 هل وق ىلا نكر يتح ماهبرعلاخ.د ,ثنءاضوعديعصلادالب ةسايربهدعاووهانموهلاتساو 0
 فايز لحسام ماهبرعلا ب شعاب ال وهفئا وط ل ذخولاتقلا نع ط5 كو 0 هتاموققدصو

 | هيل نمراك كل طو وار و هقم اذ ومكم تاووايأ مالا ةفاسماهنعدعب و طوشرف نع جرح موقلا لشق

 0 راقأوءاهرئاودي ناك ام عييجاو ذخأواه ا راه كلف فاما را رف طوشرفيلا

 - عجرو نكنملا# اك عراتلا كلذ نمديعماادالب ن«ماهبرعلاخيشةلود تلازو لالغو لا

 0 تامااهناقم مامهب رعلا خيش نبأ شرورد هتبصو بهذلاوبأ كيب د#و رصم ىلاءا مالا

 - ىفاوقرفتو هنعاول_هفناوك يي د ةلب اقع هب ؛|لعاوراشأ هدعب مط حاجال يخأا وملعو هنوب موقلاريظ

 ”. ماههنبشي ورد لباقو ماشا ىلا بهذ نم مهنمو مورلا ىلا بهذ نه مهموهن ردا بهذ نع مهنف تاهيللا
 ' ةراب نبه ذيو بك رراضو هتبيل لب ملا ةبحرلاب ناكم ىف هنكسأو رضم,مىلا تي رضحو كبد

 ١ الي وطامجوناكو هناذاورظنل همام ًاودفاخ نودع وسأ 1 روم ىلع جرد ,ودهاشل.ا

 ا  كيد__#غ ةعافشب فقولاوطوش رفدالبه اطعأ كيب يلعن امن 3 ةروصلا ل. هي ا

 1م اأو لالءمفالاينهلاحو لذاحالا قه رغانخاو ريبدّدلاو ريسلا نس نسحب هندو لايهذو

 - لذلعبازأو همركاذ كيب دمسيلاًاجتااورص.ىلاررضحومودجواماوذخاف رئاخذلاو لاو.الابهبلاط
 "2 صلخو درعصلاىلا أرئاس وهب قحلف هذا ةسالابضاةءريصم ن .كيدمج جرخي َ هناميق 73 لزمن هراوجي

 3 لخثم « ردانبلاىلا مهجر خ /ن يذلا يف اا لاقى فعرشف ةعاب5 060 ىلع ىلا ىلوو ىر ير هملا مياقالا

 3 .ادختك ىلعقنفت دح اودعب ادحاو مهةنخحيو ميلا لس ريناكف ةروصخلاو 5 ةيردذ كسالاود .شرو طا.مد

 || كيسا ىلا غأد ,امياءهعماولثقو 5 :زب كيب ليلخ عب كيبذز زو ديشربىلاعب را



0 - 
 برءلا ضع ب 31 رءملا نعاد دعب هي دبة ما دنع ريغص هم يخيف الزعم باح نب م وس ناكو مايأ 8

 ني نم برملا 0 ذرهتشاو حمر ىلعاهوعفروهعاراو طق و ءواتقودوسكس هلاك ءايضالا ف رعو

 ند منأق مط متيملو عيمجا ىلعةرسك تحارو مهريغوةهلاوصلاو ةريزلا برعو ىداذطا قرفث ونيقيرذلا
 اب لعلم ب وبأدلقت(اهذ و) ماشلاد الب. ةدم دعبالا روظي ىف قانشب كيب «دمحأ ب يغتو مويلاكلذ
 لكألا تدرون طوس برةيمااواصوف دانجالاو رك اسما 1نم ةريك دعهعموارفاسمج رخو احرج
 بهذلاوبأ كيب دب هذال هنامهصأن مناكو امي طوعا متل ريف اال

 سي دربدودح نم مامط نوكي نأى عحلصلا امي يرجو مدقت اما مه برعلا خس شةذب امل يل ٍقةيج يلا

 3 امت نأ طرشب كلذ تيضم أ يف ادإ ل وقي كيب ىلء ل سرأر صم ىلا كي دم عجرو ثالذ لعرمالامتو

 كر 1و طلاةو كذب مهربخ ًاومهعمخ كتّرادبادحأ مهم يتبتالو 0

 اوب ل وقا ,يكل ناكش الذ متلمن ناف'ىش : لكل دق موكل.

 دقو فشاكر اةنلاوذو كيب ىلع فرط نهف اكن حر ادبءاهبناكو طويسا ىلا او .هذواو 0
 ىلا اوفحز والإبل موقلا للرح تن عف ادمااهياع بكر وةباوبلاو كاك اوك وامابج وةدلبلااونصحاوناك

 لعاومجهو باباه وةرحأو اهولعشأر تب نلاوتي كلا ايناوامجتاطعأو خا سا ١
 حالافلاةعامجو با ثلا ةعامحو ةيمساقلا فب وكي اصةعاسج مهووهت + رثكلةقاط مهبهل نكي لف ةدلبلا

 كيبد#و لدا كيوب ك رثفشاك نس>و يناجلاناميللمو فك |١ ىحي و وانءةعامجو

 ىلعو 9 كد. ونا ءحشلا نمناكو كم نيسان - نم شاك ن را ءوىدروأملا

 الكر لن | وكلف شمل ىلاعأ دةراوطاراكم مرهمو مه ريغو شكشك ةعاجو كب ليلخ ع_ ان طلملاكيب

 دمتو ايفلب كيب مها ربارف-ال ني.ذ كيب ىلعيا كلذبرابخالا تدرو ءاريف اكن م برها اونو و

 كم ليلخ ىلا لسرأو ةيراش.و رك اسعوةعاج قاجو لكن مو يواط:طلاكسب ىلعو بنمو ا دل

 لرعراض ارث اهب كم د عيان كيب مهارباووه عطوة زغنمهريفحاف ىطويسالاب فور ءااىمساقتلا
 ةدعو كيب ناوضرو بهذلا وبك يبدمحرفاس مث اماري زاادنع كم ظاوبا تب هيا اشايلا ْ

 ةلواتم و زور دو: الد نم سانج ال اةفلتخلا رك اسعلا ندب .اجسو ؛هجام مهيل |مضو قجان :بلاوءا الاد

 دادمالا,م وير كيف مهفلخ لسري وهو كي بوب أيلا اواصو ىت>ارحو'رب عسب ,طعارفاسو ما ماوشو
 ةريزج دنع مهيضرع اوبصنوطو سا الضر ناملا عيا بهذو طامسقبلاو ةريخذلاو تانا انهو

 هطوقس لمرلا تاحرب فاو اونكمهنال كلذبا و>رفوهعمن ءوكيب دم لوجو وةقحو طاب مقلم

 قوطيف ليدلا هيراسو ةمولممةءاسيفاويكر فلدللا رخآ مومهدي نا ىلع. يأراومجأ مث ةكردملايف ٠

 ناكملا اوزواحت تحل يادلا مهبل ضو هاتف ىضرعلا ن نءاذك ةي-انيلعاذك لم نه هلوزئاااو دصنو للحل

 « لا قريع ؟5؟9»“؛
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 00 لص اساور ذاخسيبطا ع * لسغاو لكلاباشخأ قئو

 ' ق>نمهلىطعيامعارو * قحسلادءبجراافوخلايفو (فوفساايف)

 الة ةنطق رزب قدن + الور زبن مضاةلاص محو (صيهحلايف)

 ار زيلا كلا ذهن نلقو لاو * .ارمحو أ اهرب كال أو

 (قحساو قدلا يف)
 هقئاو لحكألةلادو+و * اهقدمثوامهمحوانمس * ابةساتاجل اها تعج ناو

 لمعلا مامتيف ففجو ءام # لدبو اذدعبهةزؤور و #* هقدسس لاحءاملاب هةسو

 ةغالبلابةوشحر رغاهاكت السا مو تاسيمخمو تايلز غو باص قو نا د كلذ ريغدلو لاقامرخأ يللا
 ىلاعت هللا همحرةرونلا ةنيدملابة: سلاهذمبيفون هءالطاةعسو ةهلعّدرا زغيلءلدن

 6 فلو ةئامو نينا مو ثالث ةنمسؤإ#

 000 ماشا ة رجلا |ينةمرمصم ند ءلك ولااغأ نامنعكل ب ؛ يلعج رخأ م رحنا يفاهيف
 لقا ْز ةورو ةريك ةينغاذ اميظعالجراذهاأ د ناكو مورلا ةهجىلاةناذجيرضلا تاغأو يلا و ا

 0 تاو راذلاو منيلالدلاو ةيزابرطملا رمضح افرع« ند جو رك ا ماو كامي ! ىلعهرداصف
 0ك ةلقأو كا عاود تاو را تح مهنييدازملاقوسباهعإب ومرئاخذو

 00 اشابد#عيفوت (اهيفو) ةيردنكسالاةهجولا رفاس م رسح ب واهيل رظن. وهو ةسوفن ءاد و

 .تاوشابلا نفادم ددع ىرغداةفارقلابنفدوامومسم تامهلعلو لوتلا 'يطماشبا دذيتكن مح ر لا دبعرصقب
 ١ انامأ و ن..ايفايفلب كيب لاخ جامل ريمأ عمرصم ىلا لخدو جملا لزنو © ىبفاشلامامالا نم برقلاب
 يفكاذ وبكوملاب لخدو مهمايخ ا ويصأو هن ..ةالةيل داعلا ىلاءا مالا علطو بلا ني رط نءاشاب لصوو
 ةلحلايلا يم هلقن مث فريد و دجعس هيا هعابت ا وض ركب نسح> كيب ىلع ج رخأ (امفو) رفد ر هت

 شانو ةريحبلابيدانطاو يحن لا 7 كيب ىلعلسرأ (اهيفو) ني نيس مأ اف يربكلا

 2 رعملا م ةئاو ةريجم ١ يلاسهذو ة ةو>د نم لحرا#مل بد. > نباناكلذو كمل ا.عم-اةدب رحتتلا

 اب لت > مهب راحو هوب ر اخ كب ىلع عب انكي هللادبع ةريحبلاةيف وشك يلع لون | ناكو ىدانط ا

  لتقدسإإب راهرص٠نءج رخام قانشب كيد أ ناكو هقاطوو هعاتماويهنوةكرمملايفر وك ذملاكبب
 .رامعللاةأىلع و يركسلا يح منهو نيل ب رطا نمةعاجج كانه فداصف مورل يلا بهذ مدقتاك كوب اص
 . هتردهملا ناب .كص مهفاولزنو ةنطلسلارادب كيب ىلع نيضرغملا بيس. اوفيزو مهريغو طلملا كيب يلعو

 . هنردىملا اولصوامدتعاويكرف طظلماو راوعملا !ىلعو يِ ركشلا ىحتا تال وأ تلصو ىلاف نيقرفتماهواصوف

 235 ىداذلا دنع ىلا علطف قاننثب كيب دمحأا هب ومايأد هب يرخالا بكرملا تلصوو ديعصلاىلااوبهذو
 1 | قاب كيدخاممسنو ىدان :لاوةيبابحلا عما وب راحت ةدي رحتلابهم٠ نمو كي ليعمسا لدو



 سو
 هيشحلا ةزولاو يزاوالاو *يزاوكلارك ذب يسفن ثبخال# هيسدقلابراطفالا تطرشو

 .يدلام لك يف اندهز دق * هنبللا الوجاب رزالو زرلا الو بابكلا ىهتشا الانا

 هيفوصلاب قوحالا لاق بج * وملااق تاقماءطلا لك تفع *هيلقملاة-اجدلا تح سفنلا+
 افور> رحب صخش ءاروو * هبحتلادرو اعرسم يجسف # مالاسس تلقفرخا يفآو

 هجرفلاوورالاوىلاشي ديلا ةريكدق لاق لا اامثتلق * هيقيطمهمك تع الا
 6 تلق توقايىدل: علاق # هينهنم ملبقن مبارشو' * ابا تاق

 هيحمرل اهم تسا ىف يرباو. هللا هحبق ساملا اذه مسا * هبيحضاارامهئعبدقال

 ينال كننم ىرخلاب لو د هيب رعأأ كععه ديعلا باطأ # ينرظتنا تلة نالت ىلومث

 هيوسدعلاب ا يدنا :ا 1 ,ردهللاب دعقأ لاق * هءاخ ىنطب وادغلاح مدا

 اهلا مقاو نع ت تلاه نامت # هيك ركلاومامالا لخملوح م رود ديلا ١

 هييصع الو اي ال انوال * ا رحذدق كمن ١: ذاق 4 .فحلاةِ ء.-ضقلاك لول

 (ة انا رعرأو 0

 هلثءامو أ غمصلاو اندعموأ #4 طرقت ال يملاو اطودأ * طضأ بكر ع وه ثا درو

 هدامميف بطلا ظحالو # هدازذاو .نوناقلايف ليقام * هلعفءاضتقاام لكب لمفاغ

 ينصمالسء كي دلريضحاو + ساد ا خمصلا هي هف ل # بارشو أ اميصخ اذامث

 هنيلرات قوف تءقنام عم 0 هنا وما ةثالث امتشلايفو * افيص ءاودلا ناك نا هيلث»

 انضواةضفلال ةففراو *او:ساوج زملدب رضاو ضرالا يف# اودلا هقوفرذ دقءدعب و

 فن هعيظجاجزلاالا # فرعي كانهلجتم ريسغيف * املي اهفرظ نوكيالو

 «# صا رقالا لمع ين
 فصوالول< مخ صلا يفاوق و>سم تا وأ ضارقا كيال

 الليد غم لا يف ةجاح * الف رينصلا| هبناك اذا الإ

 لسا نعد رك ناقد # لا نم حسملاعم صرق وأ بحو

 ليلا دعب نيفعتلا ةفاذغ * ل_ظلايف اغلا ففجي مْ

 هسبيجحم الو 'ىثشلا نفعت * هبيرفلا ةب وطرلا يذناف

 اماق دق اهب يخل نيند هاتر( ود ضاركالا ةؤقو

 ب هيل مو خ وبطملايف 9+

 رذحاوا رهتبي يح هخبطاو *# هئسح ىدابت ءارانلانيلو * هزو ل دع خوبطم نكب ناو

 هقص م * هيالعاوذلا فض »فمو ىابع لاخلا لك 31 هكا مهنوهتيف نع
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 3 ا سوفنلا ىلع ةقرشملا سود ةلاةح هنو كلمللاةباحورو كلفلا ةتكن هتيامحب ير

 ِ  هلوكشكبنيملان ”ىراشلا تاحوتنلا باونأ يف تاراشالاينامنزئاطاو قئاقدلازونكو قئاقحلا

 خ يخش هسفنو كلا 0 سنجو هصقطساو لضفلا اذهنكر هلوصوةحاس ىفريسلا| د ءي ماهلاو

 32 لفات تزةلا عبو زين" عناملاب ي هتقملا نعف رمد: م ريغ عطاقل انءالو ديالا تيذلاريذ او

 : لاك يف هاود طخ مييقلس# دادولايفهاياوز ةمئاق دا ٌوننعارودص ةينثالا يناورب ببحتلاو ةيعدالا

 ١ 0ك :ال وهن لاثءيفمزاوالا بورضدل ةءمتجم الو لاذعلا نعممالاهرذج مسقنم ديغ داالا
 8 دحاولا نحنايو تلالا حرطي صلخم نم صحمتيف رايغالابهزلف طاتخمالو صمختتيق داوسلا

 7 يدم يف ةلباقملا رجلا هل ل_هىتح رابغلا 1 رييغتلا ضفني و رايغالا لوهجم جرختسيو تكلا
 ىتاعملاج رد ف يقرتبو سفنلا بيده بالرطسابب سمشلا عافت را كانهذخايف ةلواحغلاو زاءءالا ىوذ

 - مكمرك نع يبرشو مكملعب مكمل يتناضال الا كاذ امو يناوثاو تلاوثدلا حرطو يناودلا حارطاب
 نع يلمأ بعص 7 يتيجملاءاشأا«ىل ودصودعباميسالو لامتشالا لدي لاا هذهيف يزييتو م 2 5

 ديدعرفأو لاونلا طيب لذبلاعساو لكما لحنك لازالف يلو يلو ىلودحنم جورخلا

 رورو ىقيفو : ىلا 2 س نهيق ءنمو ى رئاسىف ىرئاسو 1 ادمىلا يق رادتم 0

 33 لوطملا نع 0 ىلا يب لحري يقيقحم يلا ىقب م وشنت ف ىقيفرو يطلخ يف يلعب> نم

 4 (لاقو) لوالاعيد 0

 5 0 يتح *# نيشكارودت تا فورأاناندترادس # ناعم نم ةرمحو

 : قوص حوزلا اذ نال * يوفصا بيحت الو

 هلم نق اا ان: ذا كرير وكن

 .( هدفا اغعهلو )ة 1

 رمجعال ربطت ةاياي-# 'لاكتا باتك تن كرمعا
 ربك الاملاعلا يوطن اهذو *# هاوح دقام ناونع يرعشو

 ( تاضويحمتلا نمو )

 ىنواذخ ىذلا ىراصن الو # هيلزمعم دعب ند اوحارم 3 ينوب يذلا عاش *ال لق

 000 ايجسوك د ىمأ ف صنومتفع * هبراصن ًاياوس أوضاعتساو

 0 مك يح 5 ّة> تدنج نذ ىأ * هيحاللا بهذم تدق انأ * ىهاهيث يتنع يف او: ظلال“

 4 3 ةيفح َّق ىدمي # 0 2 00

 0 هالو راع توزن هيضق لاقو ا ولن #* يعم 5 1 قيدصو



1 0 
 كيلعأرقينأ كيدي

 ينلع نو ىرس نم دولا ةضالخ * هترضط يبا أ يذلا لياذال لق
 جن سوا دست عال ه# هتمالس يف وعدت هدلا يدم نءو

 ىنف نامزلاو ينامالا رمع كاذل # ىغم 6 فو رعملا دعو ىذلا اذاي

 ندع 0 رص: نه نو راقزو“د 5 © امك نايسمحلا بهذ يلع نو

 0 انوا دولا نم الصأ هبا دعولا ضحم كدنع. ناك 9

 نم تإلاغ نبلا لحاس عم * اهعم لقو قالوب_ ةطنمب دعف
 نطقلاو زا فوئص أ دنطاب * ال_ع ينتدلق دق كباب ضرخاو

 نمنالب اررازإ كددس قرس «« هللجإ نرسلا لمحات ينلوو
 نميلاو ماشلا كلمو ديشملا رصق# ااوقنرولطأاويرسك ناوبابدجو
 ندملا ىف نينرقلاهذ فناوط ىلع * ينلم>اوكن» امغر جاتلا لد عاو

 نيالاو فاوصالاو دلجلاو محالاب # من نه ضرالا يفام كتيدو لقو

 ,ينغتناف دعو نه كزتك مادام # ارصتق. قافنالا ةيشخ نكت الو

 ىنر الو يب عمساف يديعملا نأ * ىندشنأ نيماع ذم كدعو هلل

 نءدلا ةرضخ ينم كنرسغي الو * ىلع يلا نكرئالو يتولع ن.. ذح

 ينوعطت و ينيقسأ دعوي نيلوح * هيلطأ هللا ك6 يرجأ تاقف

 نيازبلا ت د5 د يدعو * يف ةعءاحشلا تيدبأ بأ ءاديعلا نه

 نئسلاب نرطاي ؟ررحبلا يف ن سو « اسمدل لاوقالا نءاحلا

 ككاو تبنماشإ دق ىنأ كيت اع ركل ل مالحالا يف داح يذلا اذاب

 نسحلا كظفايف ىل كدو باتك * يف ينع في رشتلا عطقت نكت الف
 نزي يذ تادف تا نخرا * الو كننم ضرالا كالع قونأ ي

 نمزل | يلع ب بتع الو كاذب اذه * ىل كدعو لثم ادعو كباوت دك

 تلي ارك رع اىئادلازام السلب زج ىدهأءاذيملت نال ىلع ي را رم عيبيشلا ىلا ( ب نتكو)
 مارهب هلمدختساو رهزلاو روثنملاهب رأت :اذ رد داو كرا ردلاهب مظن أم كدب ةل 0 انةاوو

 ايزثلاهيلا ريشت اءالس حاتت»الا رفظب هتمهةيرسةدوعوم حايصلادومع ىلع هن ولأ ةروشنم اهالس رسل

 روبعلا ىرعشلاهاةةئامال- اهفشكدنع اهفطلب قئاقدلاو اهفرطب ةرهزلاو اهفنثإ ءازوجاو اهفكي

 فو صوهتءامعالج نءأو ه> دق ىلعملاو هحمر ية هيلعض رعيف داصرملاب دادولاديز هلموقيو روبعال

 لكيهو هّتانعب يزكرم طيح ةرمضح هباصوصخم لهرلاو لاقرالاو لزطاو دجلا نيباءماح هتمال
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 31 7 وواقنينالث مط انرعت ءاو * القأالا كاذ فصن م . * ايمخاديعنيسغاني رتشاو+

 البق ةلاوطلاهذهاول>داؤ * اومله تلقو ميدان ُ * العن لجرالو 7 ىلعاق

 اعيرواؤرس حالسلا اذا وذخو» الغب 1 دينعلا خشم #2 يقشار اح كن هءصخش لك

 ىلا حالسلا يف دبملا يهتشأ# ىفاف ىلع مك سان اوضرعاو # اللدواسوقوو بئاعوردو

 .طاحبصأناتر فيفا مث # الي موالهأ لولا ينأت موي * اولوق مث انباي نع اودعقأو
 النفس قي رافتلا يقاب لعجاو ساملا يفنيلاوشامقلاط>حتاق# المن مدقن اذام انيلع ر

 لااماع طة فص هذه 0 17 لمح ناكملا اذهو نيلامح لمح ناكمملا ان

 دارا ردح نالفاستع # ارق لكحل .دانراك هاذه د ىلوأ كلذبه ذه ما كسم

 مشيا عاطت مان وشدغل ىراب# الماى رويسلا لضفاياده ن٠ ارشعنزاخملا لمح يرئأي

 العأو ينملا لصحب امبر * يئاقثاي انل الدن. اوبرذا «الصانؤيجيامما مهياع س

 اطيط ليطاططأ>وا'احولا # الهط تال.بطهط ل يطاماي  اولوقليطاممأ!ةنخداونذد

 الكشج رخاه:مىتاسع ىلمرلاة>ريازمالغاييل تاه # الط لط الطايطوطايطوط
 المر لةرلا اذرخ اداهتت # اياطملا ريغ قا رطلايف ىرتنا

 حتق ىلا لصوتلاومحالملاربو مسالطلا جارختسا اذاو ىتانلا بوتكملا ىلا ىاسناب ت تاءمث

 هيفو سيطانغملاريبدتب سدقلب شرع نانتالاو داليلا يايف دامعلات أذ ةفرعمو مايا ةثثالث ىف مارهالا

 قئاقدلا طبضو تاراعلا تاؤعدو تايناحورلالعنارب و بئاق لك ةفرعمو بك اوكلا مادختتما

 ىلعو | مبادعيف شح ١اىلعمزعيو لئاوالامواعج رختتسو لباب نيكلملا سب ىلع لدي وءايميسلاو

 ناو اهرثع.يف رودقلا يلعو اهركننموجتاا يلعو هلوحبن حرلا ىلعو هلزتيف مامغلا ىلعو اهباقيف لابحلا'

 لا كاس -نصقيو برجينا لبق نوال نس سنار نود ادع يف روذلا يلع لصب ميما

 2 فقرعيام ىروبسلا هللار :ةتمأ رادتقالا اة نمناح.سهلاقاع تنما تاقف رخام نا

 لو لالا كاذ ءاقلل لودل عيمج لحلو لواغاولبحلا ىبعأ تع رش مث راشغلا لوق ناوخااي
 رخل دونا نم ةنئفلا ل دي يلع دبالا ىتأ أني علاطلا عقوتنو عئالطلا ثنن لزت

 تملثتو ةنعالاتءطقثو ةنسالا تفدةلو سونذأ ااداصأطل سوسدلاو ةيءاطسماا تعقوو دوعولا

 تاومالامدب تارفلاو نوحتيج لاسو فوفدلا تجواتو فويدلا

 2 لك شأةلجدءاموحةلحدب +« اهءامد جت ىلتقلا تل زامو
 رانءافطا يفا:لتحاانا مث نين ىنب عجرو نيتككر كدعو لءىلسالا نيشدملانم دحأقبيلو»

 نيب فتواذا ريف_لاان نم دقو باوملا عجريو باتكلاك يلا لهي نأياةنده بلطب ةنتفلا:

4 



 ما -
 لدحرلا لاس اراانم# يبل 3 2 اضيأو

 . لكلا ىلع ىتا ا مالغاي لسحسف
 ليطلاو ريزلاقدب + اوعمتجا اذا 0

 لقبلا يلا نمسلا ىلا # ولا محلا

 لاغاو شمشلاب ج * ابرزلا نم 3
 قدتفو لماع ريضالظ د
 لفحلا ساجغلا اذهب ج * انتا سلا ينع دف

 ىل بة الو ي دعب ال ت د احاحلا دصق#م ينارت

 ىلخاي ل.ل ا يذهب * رادي 0

 لجلاىلا بتقلا ىلا « لحرلا ىلا جرسلاهما
 .ىلسر مه وحث عبو ني اريطاو لهالادانو

 .لغت انردق ىذهو * اننياضه ىذه لقو

 .يلقملاو ىل_هملاو ىوشملا نم. عاونأو
 لاظلا نم سمشلا ىلا * يفارضاب جرخالو

 ىلر جنز, ءاش نا ء * انرحعز بلطا نمو
 يلم ديعالاب| * تذيع تنكاناو
 .يلثءنءبرأاموبن * ارقالا ل_ةقاىنارت
 يله يفتئشام لقو  ىل وقىف تئشاملّقف

 .ىلصن فضو ىبيس فدو # يدوع فدو ى دوج فصو * يلداثلادصق يلع# تاضوت تنك ناو

 ليسلاوتاق رطلا ىلع #4 حورطمريخ اذهو لمتلاكء'ا دععالا نه نالم سيلا اذهف

 يلمهرد تحد ادق ل# اومالإب مويلا ىئينه لوسملارعونءن * اكل راس يتصل
 .تدحاحتو تاحتن 5 تاع تلستغأو تكتنماو قارطلان عتامو قيربالا تذخأمت

 تفنااقوذ نم ثفبوزلا تسدلو قوواقلاتيقلأو قودمدلا ىلا تاممت تاخدو تج>رخو تاعسو.
 نيس عبس نين زخم ار حت مدقو نيلاتعا يلع تعلخ مث روم. تلا تل ىلع تساجو روهسلاب تعر تو

 فئاطلوموزحلانبلا اذاو رست دق رركملاركساااذاف ةرظنا ا ةقر ولا تءااط 9و هريخملا ترركى نام

 نمض قو سين لكب دعولاهبفو بارجاذاف.باتكلا شماهىف تامأتو مومشملاو 0
 باتكو مارهالا م.لطب . دعولاو نوصااوللقلاديلاقمو نوراق حيتافمب ةنأاهبفو نكت

 .نيطسافو بوردل اضرأو نيوزقوسرافالو نيصلا يلعدهعلادج و ماشلاو نم لا يلع دهعلا 3-5
 جلا تشلفو حابصملا تيك دادقو بالا فل ادق تارا مقر باحعلا ب حعلا يلم

 ديلقتو نا-ارخكاهلوالايف رير>ىفافلو ريعلاب اخمضو نارفعزلابابتكدق ااتك اذاو حايسملا

 با-حوقشهدةطوغو برعلاةريزج ىلاونادابعو رهنلاءارو امو نادوسلا ماةاىلا نامعو رحشلا .
 :جات ماو 5 !اةالاب لضفت روطسملا ماو روشنملا ل يذ ىفو بحعلاب ءىجحيو بهيوادعو ملي كزيملو

 (رعش) همعذ يلع هنرك.شو ؛مركل تددحسف مير ركتااوزعلا

 اينعهظعاقيدصلا كاذ تاق# الخالا نيب داليلات مستو * اياطعال ارتفد تدئر 5

 الخ هياوأ دنطاو نا د ضرار قد ىلعو * الحالا ما ركلا ريح ينب ىف

 .يتو تدي باحسلا يف ا ىلوت,هظح رد ىلع يل * بح لكنا مالا لضاح

 الغش كاانهامب يضقنار * اند نيفلا لاما يف ا:ذرتقاو * يلعتي امك لا مولإ 11



0 
 5 يتم دق »* ىلاعملا ءاشن مك 0 قلباو نب اريزوو ا.حاصم هعم

 |ريفس ضي رقلا 0 2 يعسو 3 حدب تصادخ اناكاديأ

 ن ,نم يلحاو لابلا ف طيف ناموا هذاأءالسلي 2 قدها ) ىدر ود لأ 0 علا كو

 12 ىلا قشعأو دوعولا ضايج ىلع دور ولا نم ب ذ-ءأو ف اءسالاب فادالا نم 0 لام الار لاقالا

 هماك أى هزل هكا + رأمالسلا ل زجءادهايما مغلان ن*همر 5 000 املا ل ودح نم ب ف”لاطلا
 ' هملي و

 < هيقلتو هنوذج ىف سح>رثنا هعوون هماثل ح 0 تايد :ثلارخش ١و همأد ةح نم قيح قيحرلاهلعجن و هءاظن يندرحلا

 ْ سس ارولماكلانيعلاناسنا ةرضح> ىلا هن هيو ار فس ل هعجس ىف مانا

 - ناكمالاو زعلا قدارسةرجلا رو نايحس ىل اع ةغالإ ملا بحس نم لإ :اللارو دصيف 5 ل

 اد! سم يلع ة 4 لادا ًاودولا صلا 2ث ص وهلا هدل'ة همج ىلعر دفلازارطو بدالا ىلا سألا طمسو

 ] ويسلا يفطص.نبن للحالا م م . بلخو ” 001 عمل لاطأ يرويملا ؤطصت نبا حرااد.ءل جالا مركملاة >دلا طو رمشب ءافولا
 7 (رعش) هيدايسةلود

 اهقدصأكن :يلا ىاذعارش * هلناف لاي ناو قوشاافدعبو

 !قمحم كيشألب كبع ل اسنلاو ةوخآلا يسنيامدعلا يف نأ
 اهقزرت كيف يم 7-0 نم ل ابك 2 تو لاظا 5و |

 اهقزت ى 0 كتي تعاود دنطط اني ادي دولا ىوس
 0 اهقرفءباشى َد> ةقادصلارمع يضمءاخ الاي دهع لوط ممكاذو

 7 ةوسقلا تئاكوأ دستال قيتملاَةءرش ا 5 لادحالت لالملاالا نكي ناف

 ١ (رعش) بجعلا نموهف بيسالب كرقلا ناكر او ضا رعالا يلعدريضارتعالاف ةوهش
 4 بتءلاو فينعثلا ة دبع 00 * ىل ك رايتعا ىافح يلع ح راو

 ' لصاقتو 0| 011 اء زإلا نع لخأو ليحتلا لم زضا وفل[ تشات يو لئاشفلا نبأ نكلو
 يلا تافدي ربيلعديعاوملاريشب ىنءاجو مالسلاءادهايفمانالا ند كريغ تاكو يتح لوانتتاو لوطا
 | | رس ةيح لا تانتشاو اهفغص |عاقفلا ىلعو 10 لاي لاواهرسشن أش رفلا لغو اهرسشبأ سفن
 رصعلا ىفرمتلا لصياب رتاقو شيلا تيبعت ش.غلا يف بو. طالوصود رك ذمتاهحر 1 ةراكا لغو

 نوب نلانيعن 5و قبدا:_صلا كلتا 0 لا ةءسون ن .دبال أ ةعاقلااهعست ةعاضيلا كل: يرئايو

 01 (رفش) رودلا نييا٠رودأن أو تدشن أمثةلاسرلا كانت تاسواذا ةلامجسا ملستو نوب رعلا ضارتقال
 5 . لضفلاو دوما لحم * يلوملا انلداحدقن لهالاو باعصالا عم# يناريل ىرشإالا

 ” لكالاودازلالضنم * ايالاىدمينءم_ط  لذبلاو ماعنالان. * يلاصصال دبالو
 ' لعنلاو ةمعا ةخوملا ىلاو رفلا نم لكشلاو ةئيطا ىلع * ىنه تكي لكو



 نس
 اهب.طخ ىنادعباما تلقاذا * ىننانوناحلا ىلا ءول

 لذ: ناو نيعلا بأ نم مدر نينالا سن ا نيدضلا نيب ني ىلنقت

 ناو ءاالغاشتلاالا باق با,هلروسرخافتااو باحح ةرصامملاف ب باشن ةرعا ىف ناكوأ باي رآكالذل

 اعدقفدصا راكان نءدصاقملا غ واب وعأ |١ واعلا تايصنأ 0 ةقا صحو نايعالا تاي 0 ءلاءاكب و :

 ( رعد )تقملاالا هينامأ تا اتناك نم 0 تقول لقي سلط د 0

 مرذتت كنميأرباهضرتعنال د ناد نإ نا وام ساهعد ْ

 ةداعساا بال رطسا يف ناك اجب رف نارحبلاةفرع٠لبق نادبالاةدعاسمو نازوالا له نارمدخلا ف
 ركفلاد_ءانروضحو رك ذلإبان دبع ىلوملا نم بولطملاواذه ةداي زو ىنسلا غلب و ةداعلا فلاختام
 هراقاوهسومش مكقرشم نءتعلطا؛رورغسيلابقالا ارو رمقي ظلال يل هباردق فداضن انلعلف

 لافلا نسح نمو لاينومارسةيعدالاةنانك يفو لاما بيغلايفاناف هراهنو هحببص نينيع يذل حضوو 1
 دنةسم ريدقلا سان يفو لاؤسو باوج رسلاملاءي لاو ل ايو رادم نظلا ل. نادعو لامرو بساح

 نك يفو 'افرامتصالخ فو ءافشاهض ايعيفناف لالا ةخ نار حيال ةاكشم وضم لآ 0
 005 نماناك همر>لخدنمو نسا+لاح وات ضإوفتااهوجوىلعو ند ام.ىفاكلا

 اع طحتازاف ان_.ةزعو + 'اريستلاو .ليوأتلا اهنىل < رطنط كلا[
 اريكصا ارم داع امير * ادقعوالح هيف الا كلو * !رييدتلا كيأرل انضنأو

 مالس ءامكلل اناق مث * ادوسك# هبهسإق رباح * يتضاو هتيفناملا تلا
 اروكب و ةودغ كليعاسهين #_ءهنم ردلامظنت اسغرنو * اريطقتلاو ديعصتلا انفك دقاذ

 اقاهداساك كلل نم قاساف * اروبزو ةحدم ناقرف كل * ولت نيسجلا عم انلغتسشاو

 | ردو ةدج نما كلل ىلا »تناك كنم تح جولاميش' # اروتك اهجاوخ ا
 انرظنام العلا نم اميدب و # اروثنم 0 هيقاتنيح # هلم عماسملا طقلت اندم

 اريك اكلم تار اناقق كسلا نو ع تارا اذاو 6 اهسناتن كاشنشإ هاا 0
 كابز تاايسا تا رغب« اروياسوأا كولا دكة يس ريد ا
 اريصب صيمقلاب درا هءاج # امل هنباو بوقعي لثم # اريشب كن. داعو ام دق ءاس
 ايف أ ةعفئرا نانتالاب © اروكشم' هيعن» نك هنأ * انغ هللا- هءازحا 1و

 وقسم ادنشم اماود رهدلايدمكلفلازامىحتدب # اريسح كارا فزراقلا حلي
 ىصخأو 1 ىدادوو * أروي طانطان رتل ياو * يعالم كيف ءالولا ىدنيش#ت :

 ارودق ىنم ظافلالا نكسدق * ناعم روح كيلا لبقتف # اروط ءانيس روظ اروطهروظ

 ل واحلا ةنالخ قاكلم# اري نج ناهرلايف رجهتود + تيكا ضي رثلا نا 00



 ١ رعش ( نوكأ ناين محن ؤشلا فالتخا يلعو سوسحملاءارو زءةقيقحلاف (

 ّ . ةلصخم مار كلا نع ةلودعم هتيضقف عانتمالاربش عم كلذ هل فدرأو عايشالادان-ن لانا افقو فلتؤملا |

 3 | فوءضدقو اكجالاو بوق رعةسم ىلا كئدلبامرشو ةنلا كلت ىفةنحلاف ةدنحلات ثنا كلذوىعف /

 مر

 5 نا تيقاناو انني نمياذتيقالاذا ناميامون

 | قاوصاملاو بقاوعلا ومأ«عئاطلا و لمج#لا قفوملاالا ردقلا ىلع ىيذارلاالو لكوتملا الا ديشرلا س ءذ

 ل انتلالابدالا اذه لهجأالو لاعفتالا وةعواطم ا بابالا في رصتتلا نءملعأ الف ب بلاغدل سيلزعءأاب

 ّ اك ]دوت را 0 ىسعأمو لاكشالا مةعو لاثم الا عت ىف ضوخلاو لاعفالا نيب

 7 هعفن هشلعل أ: دعرق نم * هب هكا ذاق ( رعش)لوالالوقيفت عزان

 ١ هنهذشوشت دقو لبكلاءوسو فشملا نيب عماج ل يل بطاحن ا تلقف نمزلا يلعن رهظ تبلقاذا م

 0 ةرادنع غلماكلا ف ررصو فرص. الام فرص -ففب ,رمتلا نهار 6 :ل| نعهلامو فرص ١ يف

 9 ةموكحو تانا امضلاباةكب هيلع ىغقأن ينك مامريغل ةدواو» ماظنلان ءاهضعءبج راخ ماكال

 3 ( رعش) راشب الوديلا ًامويالام تافام عاجزتسال تايدلاو لقعلا لئاس تال 1
 5 قف لالدالاو الا فرن *# اهعضومعا .ثالا عضو نم ناحببس

 ديعإ ناكم نم شوانلادل يآ 7 يفشل ل داملك دش قدارملا هرسس ىفخو ارو يثدبحملاو

 لوقأ الوم رب:أالو لوعأ يف َد> ةمسقلا ب قار 0 لوهسلا عببتافءاماك نوكأ ا

 ايهاك يهو مالالا اسم رت * ةداس ا نارك ًاّللاىلا

 انللالو لعالم صلخلاو < ىوحلالخا ًازاإضاريننكلو

 7 بستكلاةءاندن» درجتاابمرحأملو بسنلاتاقي٠تيدءلو بدالا ءودوتضقن ينا لاقياس؟ رو

 بسحلا قوة>نءوبسال تدحسال و
 0 ع 5

 هيف توملا ينم 0 نامز هينا, قوس هب أنه هاري 37 ءادرب ىدرب نه

 يبين كسا لذي رمالالا ب فيض لاا سستل خرم اع بوش ولاا
 | يدالا وح ايالام كولس * ىلارومالايف تارو ريضلا ىحلت

 ٠) ةاليءالاناف نسابملالا محا اضرلا تحبضو سانا عم تالذعو ساكالا تنلاخدق رك انآ
 َ ماركلالا انس يف هله أو ةئاطادقف دنع ها مودبرلعأ ةئاد ف لؤتنلاو هب لتملاىاراملا ضروف
 2 دوقعو نايقعلادب القا مدلقو رصعلاءانباىف رصقلاة سيدو صهدلاةح- 3:تاندك ينيهومايال | ةدعاسم و

 دقت سي
 01 ضايغو باد الا هز ضارابت ةوابقا و صوصنخلا ندا عمو ص و٠2 :اىها وح ةأادقم : نابخا

 ٍ اودايلات ودفلا ريسو تاضخاي رلا بيبذمو تاء .طلاولدو تاماقملا ىلالعاهت ا با اتيكلا

 00 . ( رهش) ظاكعبيطخوالج نبا و لظاؤإلا ةيغا نبأ تلق من تا 1
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 ءارئاروطو اروط يلدتي + نودم ينم. لكل 2 مارهالاو رك ايها تناك ام لثع

 نوزوملاكنارياردق سيل # هنء رصق. يقط:٠ دحام * ن ودل ف الخ ا يلعىلاءتي

 نيقيلا لع كاذ قوذنمو تنل ىلا انلصو انهاه ىلاو
 نيدلامويل ارذلاءالعتل * ازالو ىقبي لمح اءالخال

 كلاتو بسانملاىلاةيئاحورلا ليموه ددوتنادب زا ئغتقملاودهعتاا اذه صاخْلا نم سجولاف (دنا را
 ( رعش)قافتالا عيدب قابطو قايتشال'ديزأ ىناف ورغالو بسانتملا مز الأي ةعيبطلا

 اك اببلقلاعجوهىيشتقرافا * اصلا ىلا تددرول افرلأ تقلخ
 زجوموناهذالاذيحشتا رو 55 ماظنلا اذه صيخأتو ناييلاجامنم يف بايسالا تامالعف كاذ عمو

 (رعش) ةدافالاةرمشب ءافشلل ةداءلا نوناق ىلع كالد

 عرس راكدالا ضبنو مظع * رئاوت٠ قهاش ٍيفاراشا ضباو

 _ عييج دادولا تالوقم يقايو * كون نيالاو فيكلا تاكرح هل
 ميسنلا لثعم لا فاك زامو نيب اذ وطم نا ,حانو ناهربا مدت مزالو ناعذااهقيد 1ةبسأكلتو

 ةيحوم يلعدولاةبذق ل*و لاصفنالاةادأ عفر شاذ عمور ثد رث الا فايشب نيعلا عنقنو ريحا هنن

 رطمسملا 0 كاك ل راق مااورو ةيعدالاةنيظوي مئاقلان ء يلوم اهدا را

 لوبقلا ةنظظ» تاقواقامتتسالوا نا ناد أم نا هالابا 1 تح :هتاعددلاقمو ناسحالا ثويغ

 تايقابلا ريطست يفهديؤيو تانسملا لح سيف كلذخ سري وهف لوسرلا ةرمضح يف لوسأأ غواب ققح و
 (رعش)تاحلاصلا

 لمدقو كيفهللا ت كلم ينال # هتك كس وأ ءاعد اذهو

 تاذب ءانثلاةي ولاد اما ءافوأا طورش ضرفةمز المو ءاخالا ب>اوةمج نءالا كلذ ؛ سدلاذاق

 (رعش) هسنجءانباو هلامز ناوخأ عم سل ف شكل هسفن يف صاخملا نعلا سا ١ عئالطثبأو عاقرلا

 ني:'ىناثرك ذلاب تايب * مكلدادولا صلخم ؟دبعذ

 نيءلادها وشيفاهح رشو * ل_+اهم:.لاللاةخدذو

 سايقلا عاضأ داع لالا وادق نال وكينأالا رباع رياك س او رظنلب كلذملا متقبسدقو
 ةقفاوءتيخوتو عاقيالاتاواحاملاطف وىغالف سانلاداحا عماذعججو ساسالا مو س اريتلاًافطأف ٍ

 ( رعش) عامتد :-ال اةقي رطل نايسأ ا ت تخييفت رظنأو عاضوالا

 يعرااو طل اينرادقالا دلو: < ايسان .الكشجاتنالا يبأالو

 ىمعال ةلاهملا للف صقراو * ادرغممصالا ينغأتاقو
 سوفثافبدالاناكاذاو عضول معيملا ثحرااةلاسر نع ضرعي و علا نع ينغتسي البطل ايىلدملاق
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 3 هاف 0 ةيلاو هيدل ادييع * يرولا يري ذيع رابج لك نمو

 2 ا هناطيش يللا لامو #* هرمأ لك يف نمحرلا ىدع يقش

 هعابسس نامزلا بير انط 3 * مكجاعت نا تقولا ةاعرل لتقف

 هعادتا نونسحم عيدي يآرب # يقل يذلا لمش "1 يف كل لهف

 لا ل عري قرح ف ىاراالو < رك 2 لع الا 4110 لاو
 . هعاتم ميدي 1و عانت» * اهميعت لكذ اندلا نع ائولس

 هعامسو هلوقالا سانلا ىدل * الضافوامدأ 4 هك

 هعارخو او هل ! * املغم ةنامالا يف وجررناك ن هو

 هعافتتاو هرمض واس مار نمل # رضاح عسبذي كاذ_ه هل اولوقو

 ”هباتك .عاريلا ىف يقلاو للءو * هباتك عازيلا ينفأ بتاك كف
 هعاقر مانالا نيبامه قزمو * هنطل قوف هساد يود م تصحو

 هعار هيف عفاو لوط كاذف * ادراش للا عمانم أ نو
 هعانتءاو هضارعا اور ب الف #* هد حللشم ةهدخ نع ع

 1 هعادم الا نيكسملا بتاكلا الو * هراسبغالا لايكلا ب كب اف
 ' بعنمىجأ و داالا لاك اهنا حدب و دادولا اهب لهتسي ةعارب عد ًناةلسا رماة ذه (هئاشن ا نمو)

 .اهفحمو عيبا طشا وماهفزت تاحرلا م اهل ته نس .عركي ب رشم لح او ممم اهل قعم ىلا عرست

 ةيحصلاديك ريف عم ةبحلا رافسأاهب رفستف ماس: نءياز موكل هن. ماتخي ماستلاو مب ركتلا بارنأ
 زدت سايحجلاوب تقفل ضالخالا شون طلو
 أ عجمتنم لامالا عب” سم مْؤَت 3 اهعنشي د ارثوو 6 « اهززعمي تان قير

 0 لح ىت> ةيانعاا هب اردقت ب ةأر نم العلا ىأر راتخعدتا هملطمو ىمحنلا قرشم لإ لاضفا

 3 اا يردي هللاةمعو 31 3 ن٠ هللا لذف كالذ لفت

 ٍ هلدتعئاصلا ةد>و ىلعو تاطأ حم هه ضو سا ان عاوب 9 تاه وم م ىلا ىلاهاياضقف مرجالو

 ع .يوطملا لضفلا بادب ترشتلا و ها يوامنا نم ىدحوأ هبلاراشملا انالوو ت اعوتضملا
 8 ناذيلا لدعيفو برءلاناسل بدالا ناوبد ينو ميلاعتلا مي :لا ماقا يكمل توامالا يف وهف رمضملا

 3 نأر ةالا ىف طسوالانارقلاو نامزلا ةاأرغ نايعالا هوجولو "ا لاو ناهربااو ةجحلا

 3 (رعش) هءاطمو عبطلال اك ةياهخو هعرششمو لدالا لقملاةتكت
 : لعف لععاق وهف عضولا عفار * نيعم نإ هبورب لقا ل * اثيدحىتعن حصص نم هلإي

 - نإنظب هبيغ ريم يف سل * ب رهوج هيف لح ندع» * نيوكملا يفر ادقهلا هّرهظأ
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 ,”ةعابجو هماعأ هل تيقأ « عاق ثيعارل  ىسو نك
 هعابش هلالاايحأ الف ىبايث * يل_عامد ج٠ نوعللا عيشاذا
 4 قيعرتملو * هناسل الا مدل انشراق

 7 عاما ف هنا افي تملغ <: ية نن ودب راس سد ناوح

 هعاشقنانالفاي»بلءفاخأ # اي رج كلاب راد دلج هللذ

 4 #امأ مث مسجلاب ادأ 2 اصخلاب مل عاوت دق قال -مظعو

 هعاذاف ىوطل ييثاو هب طاحأ * هنرع ناه الك فرنك نتنو
 هعارصن | هاا الل بيس و # ىمعلاىلحا_؟ ار ميكر اخ

 ةعادتجا فيتكلا تايب ىذلادوا# هننأ عد د ءرأاىدحناك ولف

 هعاطقنا نيملاهلا ني رثال * اعفان برشلاو لك الا عطق ناكولو
 هعاركو هنذا انءاب ارافو * ةايذو ةلغ انلكا دن مكحو
 ظ هعالزانرخداو اهر كك هاذ رش * ةلع نوحعم ر اد عالز ءامو

 ظ هعافت را مظملا هللا ن٠ وجرو * هلك ةلاحمال مةسسو ءابو

 ظ هعاحيقت |ناقزلاز وجم هريظأو# هربص ليع نا نيكسملااول ذعتالف
 ْ 1 هعاجطضا تاي غلا قو طور 6# عسب ذب نقرأ قالا ودالا ىقرام لت

 هعارذى داتلاوىربدترضو# ةرعسإو انبي هيفانءلاتعرذ

 هعانق ىرام طصاهجو نع فششكو # عدن 2 ماقلا لوط يف ئهدعاق

 هعارو 0 يلق عدصو #2 0 سوما: )امتراذا

 هعارا ا هنم تنئاف يلا #*# هتعبل راطو يمد ن“ صم ناو

 ةعادتبأو هءدعد كانك امه + هءديس م ل لف كغ تيد

 هعاقاهص ا قطر ندهن فخ اوف يال هرقتسإال ىوق فيعذ

 هعافدباتباطينسلاتنكواو# ةليح لك همفديف تدقندقو

 هعاب قبلا سام يوحندم دقف * اكلامو يولتقا يباحئيص الاف

 هعاعرو يرولا ا * انعلاوةةشأا راد يف تكاعأو

 هعالتبا نيمآلا يتالاذادب رب هناك يوعي بارعالا نو اءلكو

 هعادصن حاب هلاكلاذ ن.ترصب أو# هتقولر> رذدلا قوفحاصولف

 هعابط مدالا رذصاا نمدقو *“ ةمقثب ساسالقاخلا هل هارب

 هعادتشتا نيئسلاب انعدسعارو * اهلي اضرا نمحرلام> رالف
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 (فدا رثلا لمعي ددعسءيف)

 تمادو هحست يمد يلع * تءاقىرهمسلاك هدءاق

 م را تفارنابك ةهوأر هنيعو

 (لاخدالاوةبانكللاو طاقتسالا لمعب لا زغيف)

 لالا رسب رحل انعناوزغ + لقما فاسو ارشلاهتماق

 لج فذ افلا نم المتتاو * لمالا لن يفةحارلا نءاماص

 (ليلحتلا لمعب ةرءايف)

 اهاقل ىلا خيشلا ضهتناو * اهانشم ىلا لكتاصاودق
 اهارواهمادق يبانيدح * هطيفةددحس نم اطايذ

 (لاخدالاوةيانكلا لعب ماسمت ين) ْ

 اشودن ا تاواادعرجا * اشرلااذان ماه اكمالغ

 اًتطع مالفغلا نا هداؤف * اكفني هكر دن اب ع

 (هيشتلايفهءلعاو-كطصاامفلاقو)

 ىل آلة رطق ل وكو * لاخلا لفمرادتسااملكو

 اصعلاكو ةماقوةيحك * راهتشابعاشاماذب سقو * راذءالماللا لثم طقنال

 امهالاهبيعاو نمت صا * يمعملاو زغالانف مثو * اصصخعاهديرت فلال
 (سايحنلاهلل'حتف ةديصقاضراعم لاقو)

 هعانتماو هضارعا | وركنت الف *هعارفتاهجلا لك نم قبلاهأ 7

 هعافدقطأال ا اناذعترقل * يننافتب فر كح لوأستالو

 هعارط انملعام تانغ يلع * ةرم رحبلا عسبملا ىم رك ا

 هعارقا:هدع سومان ناسرفو # اا ضوعلا دوم عراقت

 هعاجش هيف باقلا ئرجت بار * هضك رناديمكانيعتنياعواق

 هغاستا اوبحأ ا نخا ودحو يته * اك تييلايفناريفلا نما دنجو

 ٠ هءارضالا رافلا دنع مارا * ةطب و بارج فا يش طح نمو
 ٌ همام ةاعجلا مم ىلإ انافخ + 2 نر يرح لقت رعو
 3 هعازن انيفتكااو يفالتب يغر * هتيلف يمل ثوغربا ابعزاشي
 هعارداراذ<:-الاعر درذعصلا نمد# هنأه 7 00 3
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 نايبلاوةعاربلاب عدصاف ١ ىل> لوقلا عامتسال لب .ةيو * ىلاوتااو ةدالبلا ىناخدت

 1 نب راك رم لفت تنأناف * ةيمكدنع'يثلا ظفل ك رم

 هتفرعدقنأ نعلوحتثالو #2 اءجاذجا وتلابةءلغ شعت # هندمش هب رج دق كت ن هو

 انج واويذا ضءلاو وك وي يفش * هضعفءاودلاكالا سانلااهو * اعم امدنتهتبرجامرخح ال
 اعطقو رمض طشملارادي1 ن 5 هعفنا قيدصلاواودعرادو

 بشملا ركنعطارللا لأتال * هتعاصيفهرواش“يرمالك
 باطأو ىرد وهف كنعباغدق # يذلارمالا ىفرضاملا داقو
 ناهد ماب رمدقو * مزجابطب ضا ك رومأ عينج

 ابن ند قيضال را لا احل رتتال عرشلا بابو

 اباتكلاو كدوهشامعدوأن# الع يش ة يفق لكحو

 (لبدبتلا لمع ماس يفلاقو)
 نسر رانقلا راح ا را ياسا لو
 سبل بوت مق.سلايف منيل + اوسوشو يؤلسب نا ىلذاوع

 (هريغو باقلاو كا رتشالا لمعب لالهىفلاقو)

 ظ هن 1 ص تروصل اب رديلاك # هن د نع قومهنئ-او

 ظ هنايهارخارودنالو * هنادأ همامغتسايف فصنلاف
 ْ ظ 6ريغوةيكتلاو فيلات لمس حتانو) 5
 ٠ مف يركلا يعن ءدصو * مقلا بوت هلارح» يتسبلا

 ١ ملا ونون دعب يمحقس حصف ممم يحضلايفار#. حارو

 (باسأا لمعإ مسمس يف)

 طحشو رازملا نءيانم * طبرو هاوه ىلع يبد

 ظرف ىلاهئفادادو ناك #« طقنو يدبعبادك ىف فخ

 (هريغو باقأا لمعي نادحىف)

 انتلا يلءهدق رز, ف هأ « انرلاو ظادالا راحسءاوهأ

 ينلناف هيف حصانلا هئخذم # انفلا ماو مقا 2 اذ

 (فدارتلاو هيشتلا لمع ءامسأ يف )
 دمت اهم اذ لاف © درو نينح هم نعت
 دحربغ نم هيب ذ ىفا عاعح و ب دسالان لعب نم ةيحلا ب رخست-اف



 ا
 ركسلاو ركسلا نيب رعلا ةعيضاي * اهتةير رمخاو ةقوشعمكاند

 يرغد يف تدباكحام يعيب ر يلإ * قزح تشى ىلكدوبع ىدر
 ٠ 2ع 00- 0

 ه.سانبام هيلا ليت لكح رطفاالوأ نمدحاومهلداو * معو رفيف ّىشاةلهاجلاو

 راظنلا ضماغ سمو سانب 0 الع ةجلوأ املا اكل ىلب“ « ردنا لعيرفوعت كاذ سلو

 ضرعءلئاز امسأو يملس يطس# ردق ىلعتءاجدةواومملأ و د تقيسأت :دل 2ك ٠ ةفلاو

 , #*ير>وهول.همسادرفلا رهوكاو#

 (اهمنم هبا اض عب ىلاهب لسر انوا يفهرعش نموةليوط يهو

 رضحاوةمملا سلا # ةقاطيلا ارقثام لاح # قيدصو ىدو نبااي

 هقالطلا كئم.هطعاو ضكراو مهدال ا ب كن أو ع ادق اص كل دع نكمال

 5 قنولا لك # هقافرلا نود ةلفغ * رداب 0 دكاو

 ندا اسرع 0 27 ع 0 هال لجل حل ءامو

 هفقاطن ت تدلح ساح * ربلاىلاتق 5 ةج شا الك دع هقاناو ينم لتحاا ول »2 لاب أي راألا سم

 هقاطف لأنا «ج راخ د يصاعملا يفيد و د# هقأ ,عوأ» مم د 0

 هلذم سا | يف قبن * نأىلا برشاوا اف نو هلى> ىدنع تيقب 5 0 شالا

 ع ليفلانظيو # احردةلغبلايريو * هل نار كسلا خذي #* ىتح 11 ذليام

 ةلذغ 000 نكنال ان اهمثتغا يئشاولاةلفغ د هملط حارلا برشل قد دقسيسقلاعملسا

 مودع تدءق * ديز مأق ىنع لآ ان هلز نوع. 1 ا را إة ت ل

 هل٠رف رعأ يتم يل نيل هرلاو ب وةءإ ف ثر> # 2 ابر. برضت تب رض

 0: أذ 0 ز ز 1 ز 20 20 20 زةز2 02 2 2 12ة2ة202><>0>2 32ز202ة2ة2ة2ة2ة2ز2ةز> >72020ة2ة + 0077#
3 
3 

3 

 ٍ؛
37 
3 
1 

0 

 قدي. ناز رفلا 0 تن 3 طلح هاقر نأ ْن (هرهش نهو)

 قاري راو لك ءام لكك < يناثلا واف
 3 قال ارئاس عم هقزر # اهقوفدئاز قزركافف (هلو)
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 ب
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 نر ل أ هك دل نه ديال هنال

 ادص تاق ناالوأكفاخأ « يناس ,ينعواطبا“ ىنارأ * ينهقاعنلا ما نءاروادخ كن

 ىتاش المهين كعمالاقم * حجرأأ يتم اقرط» .تكساف © ىناثهللا فاخأس ذك ناو

 ىدح نءامونءر الادمي # نامزلا كب رحجرا دم ىلع * ىهقرنا يدومح ر الف



0 ' 

 ظ يلا كان هنم بهذ مث ديشر ىلا اهنم لن مث ةزغملاهيفثانام رق هفاخ ل سرأو هيلءرفسماوه م حرت ناك : ظ

 ىلءجورخو هلا نيب راحا هوجو نم يرجام ىرجو هب ,نصو ةيناابم اأو 5 ةريحسلاةياننهديعصلا

 هعمهروض>و قيثاوم اود ورعلاو ناي ًالابعإ م دقت روك ذملا ىلإ هءامت و ىلبق يما هباهذو أ. فنمكسص

 هييمايامالو جازم هن ءج رجل و«ةيئاومقدصودهيلان .؟ردةرافت | 1 ةروك ذلاةروصلال ع 2 0

 لك افن ارك ذاك كيبد# عمامهعمنمو كيب لياخو شكشك كب نيس> لاتق رشابو ةرذ لام

 هن ريشعت حر رذورك ذاكهل::وهناخو ؛ ,ردغناىلاهدهعب هئافوو هيفه:ظنس>و كيب ب ىلءةاض م ىف كلذ

 اريمأناكو * ىرأ4ة «> ىلا بهذ ند مهنهو ديعصلا ىلا بهذ نم مهن« مره وجو ىلع ر عم ن ههعابت 1

 يفا!عاطنبالو د دقة>هيف سيلر دصلا ماس الا هركيو ريحا ىلا هعباطب لع ةكي رعلا نيل ابيمماليلج

 انيعو اليك ةب ريما لالغلاو لاى لانه هنيشاد. خو هعاب ًايلعوهيلعام قلغي و نيحالفلاو سائلا يدي.أ
 تادف رط زجبحا عم ماكنت اذاف ةعول قة مهايانث ىدحا تاكو ءايلا ريثك امشتح ار وقوةئسب ةنس

 ا#مت هيلع متغا هنو*مامث برعلا خيش غللالو هلةداعشال ذراص يتح اهروبمط نءءاي-اه رّيسأ هش ىلع

 لاومالا نههيلعامهلددسإ ١و رصعيهناقلعت وهنامهم عمي .جيفهإ و هلءجوت ديك أ |ةبحدبض ناك و اديدش

 يلا توبات يف هوذ> م ةصح كانه يذلا نرفلاءاعايم ىمماقآك ب طاصريهالا ل !ةقااولالغلاو ةيربملا

 ديرفو رخافملافءرهدد.>و # تاموؤ# ىلاعت هللا همح رةفارةلابهونفدو:ونفكوهولسًءودهرا د

 قيبلاد#م نب رئعجديسلا هب ,وفطمهملاةباصءلازارطو ةيمشاحلاةلالسااةبخم رث املايق هريدع

 اد دا راو ىرعلاو يلحتلان عع يو كك داوز ل7 روم ا ولعاب فاقسلا
 هو عام نعي الو سورد_يعلا نحر ل دبع دياب كاذذا ممتجا ويلف سرك

 بذعلاهمالكو نان لاب هيلا ر اشي بدالاىفاماماراصو ةنيدملاةراز و مثءبنيلاةباتك ىلوف لاوحالا

 هلوق كلذ نق هسفنل هعحر عش ناويد هلو ناكر لا هلقانثي
 ي رحس ىلا ى 0 ارااىبسلسو #* رحسلاةمسن عىل كساكب يح

 ىرصباي و يمءساي سفنلاب كيردفأ # يدسج ىلع يجورايك حارب ىح

 رعشلا نم لظيفو نوصغلا لل ه# يىفوبابشلا لظ يف كلدءشب ىه

 ردن« ليلا صرف تقش ع * ليقنم 2
 ىطملا يكلا اذه كرهتك نه © ةطيسا وبرشلايف اذنيب يطسوو

 رردلاكتاساكلا ىذو يراردلا يذو#* ةفعاضمرا رانا كادخ>

 رهزااورهزلأ نيببرذلا يطا * امهندب سدن>تلاةدو> نم كيهدان

 رتولاب رتولا ىميقأو يلعيحو * ةيكارساكلالو-كينانق ينم

  5١9لا قرج «#



 رم : 1

 ابرقت

  ىلغدزاقلا ادختك م هارب كيلامم نه هلد أ يلغد زاقلا كيب لل ريمالا 6 تامو 9 هل للارفغ

 يقهن اًمريطو ى ركل فو ردملا كيب نيشح لق دعب وهد.-تومد.عبةية>:صلاوةرامالادإةتو

 اليك وهلعج نيعبسو ثالث ةذسيف ج اب أري أكيد يلعرفا -الوةيرادرتفدلادلة:ويوازغ هلا كيب يلعمايأ

 | تبلقت و مدقن اك ةزغىلاهب ورهو كب يلع يلع مهدت نم لصحام لص>واهتةسيش»و دليلا ةساير يف هنع

 - شك-ثك كيينيسحةكر اشم عمةرامالل نيعتملاوهناك ةيناثأاةرملايف نج كيب ىلع ىنناملف لاوحالا

 هه ىلا ممعاج قاب د ا راس رولا ىلءكي اص و كيب ىلءلصواملف

 . موجملا يلع اورمسب 0 رصصملا ىلع مط ةبلغلا تناكو كيب ىلع م ميلعدرجوةلئاهةروصهفا وعجروماشلا

 ' ةميظع ةد,ريروفلا لعمل لكي يأ رلاوه ناك كلذ مط هللار دقولف كب ؛اصو كيب ىلع لفاك

  مهورصاخ ءاتدنط يا مهوقلسو مهغلخاودعو مهلا اوجر ا اكيد مهلعو

 | ةواعقب لف ىودب ءلادمأ ىديس حيرضملام را اسلاودعم نءوكس نيسح لتق نه لصح ام لصحو اهب

 .هلاسر أو هنرم انتبه لا لسرافد سم يفهريشتسإو همودخمرب .< كي دمح لسر ًاوجرضلا بحءاصل اءاركأ

 امأو 0 ذ الياجاريمأ اك كانه نفدواةن> رهنلابه هواتقف هلتقب لسرأ مث ةنردن ةمرغتىلا

 ناش اع ىلغدزاقتلا شكشك ك ِس نيسح ربمالااضيأ «تاموإط عيا يف كرتش ءردقوهف خلا

 ةسورفلاناز وهش.امادقماءاجشالطب ناكوذائسأ :ان ل مان نيع ارعو ارد كميهارب رتاكنلاع

 4 ننامفو في نع ةيناث هلا ىدامح س داس يف تامرداون و 0 ونهيدلوةيشناو هحوأ ارونه

 ..نيعبسو عبسة سل اءاوأعحرو فاو ةئامو نيعبسو تس ةئساهرخآت ام عبب رأ ج ! اة راما دل قتو
 هرك ذبن وفود وناكى> هوباهو مهفاخأو ةقباسلاثدا وللا يهب عامللالا مدقتام برعلا عمدل عقو و

 ل بيشلا|هطلا ب ةيبعالا مظع توكل ى ويح يعل اكو 75 + رصملا مب ءااقال ناب رع كلذ كو مطافط

 ليك نر ءدخ وهساوسحزام»ريسودب وكر 0 وةعالخلاولنل |ىلاهعيط

 هبيك 5 ناكف نيعلا< رك هللا ضيف ىمس؛ نب هلزاكو كلذ وحوا رئاسالثم مهضعبل لوقي ةيم ةضفشأو

 0 نفدو ساب نات طب مجرتملا لق * َةدِعد دعب تام هلا ضف وتأهل ئا وقل

 ها ان حك راع اسماشب [نرةذاو و ورم حاط م
 : 00 1 ا ا ل ا وةعاحشلا يفامه ديس

 دإقتو هرك ذرهتشاوهنيشادشخ هءدلع شجوهض وعءةرامالا دلة هديس تاما ود رةلا ف ورعملا كيب

 ةتسيلو ريس نسحأ راسو م 5 |1١ شاب ىلعةيالويفم دقت فا ًاوةئامو نيعب سو نيننث ةنس يف جطاةراما
 |مظعءاسكم طراضو مهعابت ًأوهنيشادشخ ووهتي امقلا «تاعا طقا وهدأب ادا ,مزعلاو ةرامالاو ةسايرلا

 ةميظعلاهرادأشن 0 هراودا عا ممن بنا درعا خم .ثهلكو 9و ومممذأو مهعاب ظود. .عصااورا 0ع اوجزيماو

 سيوسلاىلا ادذعك نمحرلادبعقنوكيب لغرس الر رد ايان اك ركيلر نيفادا ةيحاأ ولا
 ل

ُ 

5 0 



 للا ةهعدس د د

 نا ل 6 0 0 مقفول هداتلا وبقول يا

 0 مهدادمان ةقاناطمأو مهيهلل است دارا رخب نفدو لناحدهشع مهزالا

 ن. ةءاهفلايعذوالاو ةمالعلا مامالا رصملا جو ةسغو صهدلا ٌةردان مكرارسأى بز طبهمو مهماتح

 راونالاوب أدم نيدلا سمشد ل راونالا قراشسيلدق عيا ل

 لخاطر دامو ياسلا ا 2 هيد كا تلا 8
 خيش هيبنااهيقفلا ةءالعلا مامالا كب تام وو# نيما ءاقثرالاو زملاماودو ءاقبلا لوطدن ”رضاتشا لأن

 يرهزالا يفاشلا ينيجسلادمحأن ب زمحرلا دبع ن بدت نب ف ؤرلا دب خيب لا مانالاة دو مالسالا 5

 ف سردهنافودعب 0 وهمزالو ىب .-سلا سوهشلا مع نع دخ ًادوجلاوب|هتئكو سهزالاخي يش

 هتدملطتملهنأالا ة ةمارصو ةماه2 اهيتراسو ينأ ةخلاخيشلا دعب هزالا ة ةخ يشم يلوثو هعضو«جملا

 لبق ةثداح هل تعقو هنا ق قنناوناتسلا يلعاب همءرا و2 نفدو ىهزالاب ه ءاعىلصولاوشرسشع عبأ ريفوتو

 يللا ناخ 1 نماصخشن ا كلذورصب رك ذراهتشالاببس تناكىتلا يهود عتاد ىلعهتبالو

 لخدف 1 ا «م نو رخاو وههمبتفهمامان هرفو مداخلاكلذهب رمفف ذف مداخل حر عم رجاشت

1 
 ةماعلا ن٠ ريك املا مضن |وةيلقاحولا | مأ ن مةعامح هبا رض و يضاقلاوخاشملاعمجو ف ؤرلا
 ناقل طاعأو متر ادب ليلخاا ناخله ًامصتعاو لا واو قا وسال هيف سانلا قاغأ ةنتف تراثو 9

 رمتساو صاخيشأ هع نيش را لاقو ةيدقلا ارمصم لعأو قالوب لهأ 2 ةيج زك ن“ مهب

 اوعمت ة>او أف هحورخ لبق 0 ىدايم 2 كتالذواضي اك ىلع رضح انج كلذ يلع ء لالا

 عملا ضفناو حاصلا ىلع مالا طخحماو ةسماعلاو ءافوغااب يضاقلا شوحالتماو ىريكلا ةمكحملاب
 املا خبشا ءا 26 تامو مي لاحلا نكسوءارشلا وعييبلاوتيناو ملا حتفونامالابا محيبص يف ىدو) و
 الحر ناكو ا مذاةوأ يلع رظانلاوةيل ورمل خيش 2 طي ..دلا يعيجندلا نيدلا حالص نبدحأ داو ! |ريغ !

 نودراولا هيلاىوأيرغنلا يلع اليلظالظ ناكو قالخا اراك ربو ناس>ا بحاص امشتحم اسئو
 سانتئالدزومو بابحالل عمم هلزنءوماعنالاوةناعالا عم ماتلارشيلاو ةقالطلاب مههجاويو ندرك
 لضافلامامالا 6 تاموو# ارب رقت ةنسني اأن عاجلا يذرشعف ا" تدسلاموب يفوت »* باالا

07 

 كل كسلا ىحسل ع لاب واقا ى هاني اسأل ةداصربهب رضو هفل> لخ دف مجرتملا خوشلا تدب يل

 دع خيشلامءاف ةساجءأش 1 هتم> لهأ هعم بصعتو مهملع عنتماف هويلطف براضا!برهو تافدخ

 ىذطلا لح ند نور اك نبدحأ نبدأ خبشلا نول و نبا عماجم نيردصتأا دح

 يا ايظ فاو بشن نع 1 ناك هنأ ل ,بدالاو لوقعملاو هقفاايف ة هفر ءم هل ناك ىفا ثلا ىمويفلا

 0 انش ناكو منع داو نا دقت اابش 2 ك1 هريغوةب فلا ةهاوش ا 1 -



 : الم ندحأديلا هرجانو لضفلاعاتمبلاجو هرشان و دجما عع 2 ول ل احدحو ال اذالمملاو دمع الا

 لاء فكلا اه لي الكتسجأت *تفختساواهدادحبت طيرسستو زاك يأ رص .٠ ةياقئارلاق

 مده ن2 روك ذملاخيشل ءاادخرأ

 لاب 0 ه«هفارشلا ب يدالا ىدتكيمهجنم# ىلع لا تحد. له يللبق“
 38 مالا ن نا 0 3 ت1 هع هنانالاو 0 1 دجعولا

 نما ريثك يننقاونينسلان * هلا ةهقنلا »5 رمهسفة رب 3 نمىهو هتقو رانا ديدجلا يدراادعب اا. .

 5 م 2-000
 رند وجوم يمسي ىله الخلا مقواف و نحذلايف' ىش لودح ىلع عما قافتال فااخلا
 , ايف مج رتملايفون م ىممشا هف ىعافاز اع كاذب ىحسيهنأةمالا رايتخا عقودقو جرا يفهدقفلالمأ

 بانا # تام وو ىلاعهللاهمحرهمال هدج دنعةفارقلاب نذدو سهزالا.هيلعىلصو ةنسلاحاتتفا

 مهملكو دمج هيبال هوخأ 1 لق رس 521 هلحو .دلاوىفولا ينب . طسدادمالاوبأ دعنا

 ْ يفهي وبار حح يفاشنو رصعداويفو نبق ااكخ ادمع يد .ذاتسالاةنا يمد. مجرتللو ةرام الا ىلو دق

 ةداسلاهباقن يلوتو حالصو هيف بذج م.هيلاراشملاهءالمدج- ناكملسانلاهبحأو ةهباوةمشح و فافع

 وراك هللاديعخيشلاهحدمدقو ةيض يمةريس مف راسو تلا ونس فل 0

 00 ,ءاضفلا لمح #* هب :اذزمدمحأ د..احلاوذ ود * تفح دق هر اذعفب العلا بارا

 00 د ترشتساو تنع 2 اهاعداأ

 هز ةياقثلا اهد_خ>ال ابدأ »# اخنأ انف كاملاز تجربو

 ا سر وو ةيئافولاةف اللا ىلو تيفو نبيداهيبأ دسلاةافودعب مر

 هنارملا 2 # اونأ ماها اد ودجلا عار

 3 هفالخلا 5 رهالوادقءدج * غزا لالا ىف تأت هومدق

 ايمانسحات اسناناكو مرتي ةفال عنقو قيدصلا يد فاد دي سللةباقنلا نع لزأ كلذدلقنئا

 قطصمخب ثلا ل 2 ىذلاوهو ةيضاي , رلالامعألاو ةققدلارومالا كاردال ةياباقهفو راقو ا

 اهعلاطمو اهرمتاحردوارضو رعواذاوطأو ةتباثااركا وكلاة كر حب اس> ىلع حلفا 11 خا

 .ناكملاأ هنأ ىذلاوهو ةيلا هلا نأ هالاباهلص>و اهيفبغرةسمسرا |تاودالا و ةيسدنطاتال لإ

 هيامو كول تلاع راشلايب اع لطم جارتالا 0 ةريكلا ةعاقالر واللا مهرادب عفتر ما ةفم طالا

 تاف راو فرافرلاو تاقنروخلاو ناز .لا نهد4دب امءوقيرطلاو لّزعملا سود ىلا ءةلطملا : نشاورلا ند



01 
 ناف ايت نركين ادع ةلثسلا ذه يف ىالخا نا يق فرعتي اهبهن ال فرعت قحاب هناف لاجرلا ل

 / قلتم نم نوكتن ثداو ١+ يهءايشالا هذه له فال اامتاوثداو لاب ةردقا اقلعتمومءركتيالادح

 دبال دقلان ا ةلباق»يف هوحجر امهديؤب واد و وم نوكينأو دبال ث داما نأ ىلءانينب ناال مأةردقل

 يف دوجواارابتعاوهو نيتا 1-5 يف حجرتلا فاتح اامتاو هانتنث الاوقات ايها ؤع وت نا : نأو 1

 :ةرضحلا بائجيللاةفاضالا نك 502 يذلا بدال 'ةاعاصام.سال مهدنع ماقال ثداطا نود ميدقلا

 ,علطا الو ةروك ذملاةلاسرلا تهتناب املاو عجرملاهيلاو باوصلاوه بانا كاذ ةاعارم ناف ةيسدقلا

 ةلمسإلادعب اما ماع ::طاذاةسالاامل

 تدلقدقف * لاا د هب ز>و هيرتعو هبدكو هلآ هلال دلل ىلع مالسلاو ةاللصلاو هلل 1 /

 انما ورطلا كإث رود اهنساح:ةالسحلا معالا عفنلا دئاوفدارفب مهفلا ديج لط ْ

 قاذملا نايعأ ةحبان و :التلا دّقع ةطساو 0 5217 سوفناا اهعئادب رارسأ سن فني ١

 راهظال قئاقلا نسلا ةيدانملا قيقدتل ناسرف قاوفو قيقحالا ىوذ قادس ءالضفلا .اذابا

 ةيشاحيف تدحودقو يد يود ناظلا كيب نظي يذلا ىملالا)نعر ولله نس 2 ١

 صخالا قالطا نم هتويثنكملاد وجوب دارملا لاق ثيحيفادلا فراغا فراعلا اذهدي ؤياميناتكسلا#]
 تناك اذأو هةيلعل رعشب كلذوناكمالاو مهو يسانلا ف صولا ىلع ربأ ”ًانلا قلعت 2 . رقارا< معالا ىلع

 0 ودامدوجولابدارملاف اهريغو لاخلا نيب قرف نكي تانكمملا لكيف دوج وموهو ناكمالا يهةلعلا
 باهشأا اذ” دمعوا: :ودقوانخ.ش كلذب ح رصدقو ةردقلا تاقلعتم نمانوأ "يفلاوح الايدارملا يهننا

 انالوماهب رؤي نال حاصت هميدق ةفص صو ةردقاهعباسوهن رابعو هب رعشالا ه٠ ءوظنم ح رشيف يولال

 نافاسملوقلاىبلءلاوحالا لاخداو تارابتعالاو ه وجولا لاخد الهدا يايف لقألو زئلا تورث 1

 ااررظي ملهانبام ىلعةمالعلا !ذهمدروأىذلا لد ت'نكل ىهتاتانكمملانماجتالا قل ا
 مكطادبع 7 ينتمكل اا رح دقو اهيسالو هداعالا عال وه ه1 ذاق كش ادراوماداف هنعبا وج !ٌ

 اس سو هلاوىنلا يلعاملسماياصم ى وانفحلا دمحديتك ب اويللابحتفين ا ثالمان هنالد
 هبحرصام لوقأف بالطلا فعضأدفل ٌوهىلع باوجلاب هللا حت دقو هصن ام هتحنبتك مجرتملا ىلا داعالو

 عزان 5 ءال ؤههبح رص يذلارخ آلالوقلا تو.ث يف عزانثانسلو ديث هكر ا ولتسكلا
 ىذلا اذه يلع هنوقب نيفرتعم لاكشالا اعل دز زادت تحج ارو عالصتءانلتاهت وو نفاالا

 .يفال مالا سفن يفت و.كاةداراوب دقت ىلءالا هجوتر ال داريا نا تماعدقو نيققخ نم هجرت عقو

 اذ مح الانرصام دعست: ف هب كل د قلعتملاءدعب لاقي وءاضةة.مزنل نأ زوجيف ريتا رابتعا

 يفهدو>وي لا رظن ه:يقواخ< لاقن ف نيل ونا نيباءبح نوكيو اقرتفاف ربةءمارابنعايف هفالس دوج ول
 هم ناك ضرغااو ةرو ءلاب لولا ىلع ايابملوالا سيلو نا.ءال ايف دقن يلا ران ىفنننهو ناهذالا



 / تباثاوف قالا لاف ثمل ذه رع يوللادحأ يدب _-يلاسعت هللا يلا اودقو أ:خعيش ت تلاد

0  0- 
 لع قفل لاقل ل ةينيفاما مي اءطق اط قلعتلا مومح مهدايمنأ عم موقلا ةرادع يف

: 
 ازا<عو |ةقرق دوجوملا هيدارب ا ىلعءانيةثداححا لاوحالا مي هت اادو> وم اب ذاربب نأ ةلو وأ

 يمس .كاذناكناودجوم نماهدبالو رعد >ءملارامت ءابةدوج وما اق هي را .:ءالاروءالاكر 9 لمشف

 ةدعاقلايفذئايح تاخدفاهل شي ثداملا مس ١ثناو كثداوحلاةلح ن.هاهنا ررش :اةقيقحالازاح داالاب .

 ا مام وجر! ةيكيرادءادب ول وةيضرلااةنا سملاث د# ن « هلدبال ثداح لكي نأ 4 كل 00

 أن١١ هذالايفدو-وو جل دوج هوذا ألا فرو ةعئارا تادزو انوهوالوجودالحازى 

 . ىلع لوالا أدءام يبعد وجولا مس !قالاطا نأ يف ئءلاضي ناب زاجاهو مقرلا يف دوحوو ةرادعلاف دو>وو !

 3 قيقحلا داحالاب دحويهناو دجوملاىلا جارتحالاةراما كلذوا مي و يقيقحلا دوجولا ني ب ةمماشملا قي رط

 1 زاجل نأ وهام البز دوجولا م ءاهيلع قلط ًاناورمالا سن يفمو دعم هنأ لاقي اليرخلا ى ذا وهران

 . ضيضح نم «ردوجولا 1 رمت تضلقا يتلاةباشملا كال7نالوقنانال ةقيقح هيف ىنالاةحنم

 قب قل ليس ىلعال اضيأ زاجل ليس يلع ن ل داحالاو قاعتلا سجون ذ هلباة٠ةورذملا ضحمل امدعاا

 : . اجلا ٍقيقَح هنايثاب قلعتلا نأ ما يف روذحم ال مل لقعي الكل ذو قلعتملازود قلعتملا ةيزاج مزاالاو

 لجلب و هنفاع ان امييفوأ ريتفمل رابتعايفوا مالا سن:يف تابثالا كلذ لله نكل هيفزاءلا سل

 ْ ىأ ايزاح هلمدايحيا ناك ناوهيلا فاضي و هلل ءفلا بساي دب ءانااضإ هدب يو هيجو هجوهل قلعتلاف

 . يزاغلادوجولابةدجوملا"ا.شال ةبسنفازاحدجوملامس اهيلع لطي ثيحبتب وغل ةقيق- وهفالاو اعرش

 ' 3 ءاشالا هذه لصح ىذلانم هرلا اهتاضاركنملا لئسولاضياو ينرحأآو وأ ىقيةحلا لعافلا ىلا

 "امن رشالمكل : ريتعملا ىلا متيسنب رقيهنافلا .تهيلا ةبسنلاراكنا هعسيجل ت 5 قدح ريع نفد
 .لوأ بابنه تارابتءالاو دوجولا ينف مادعالايف اد .انريثأتاا ناك ناوالعو لج يقبقملا لعافلاىلا

 ”تافص نان لعدروأ نأ كله رظناف نيةقحلا نع هلقنو ىلاعت هللا ىلا متفاضا بدالاناري#غ هينةببشال

 ىلا قلعتلا جات <نأم زايف ثذاححا ىزيجنتلا ردقلا 4 0 و ةيراثعا روع دنع لامذالا

 5 لومألل ةيسنلاب هيفروذحال هنأب قاعتلا نيعاهن ا ياست يلع بيجأ و لاحم وهو لساستيف اذكهو قلعت

 . ةتاثاعأ انلقولد رين عنتي ا 1 نكي لل رابتعالا عاطتاب عطقنتا نال ةررايتنالا
 ن هادو جراخلان :معاودامرمالا سفنب داري ناب ريدعملا ر اتءانع رظنلا عاق عمرمالا سفن يف

 امو رمعل ديز :وباك نهاذلا نهذو لقاءلا لقعت نع رظناا عطقب هسفن يف ىثلاتوث هيف توبثأا

 لاعفالا تافص يفاوملا مأمن او تاقلمتلايفدراول كشالا نأ ىلع هملعافال مأريتءماه ريتعا ةتباثاهناف
  ريغأا روءالايف لساستلاعانت» ءاعنينأالا مالا س 0 صامهبا ودحو

 تف ةلامريغ همهأ :اف قد |نيققحلا دنعو»و قحأعنمل اذه عم 3 اوج راخلا نهن كلا نوكسل ةييقرقحلا

 عوف : >3 ولقد



0 0-7 

 : نإو رديعأاخييشلل ةرعملأةلاس روع 0
 هيفخلا لبسلاحضوتو نيسملا قملا يلا ىدهم مرا 3 هللا قراوب تعمل ١

 ىصعلا ءاكذأدحأةءالعلامامالا 6 تامو ولف سلا ن٠ ةرخ الايتدامح رشع نداث ةغماموي يفوت | هيإجلا حتما يذ نم رلادباءلا سردبعلا هيعملالاةارسلانبا في رشلا نبا فيرشلارون || ”
 لياقب نرقلا لبق الو ىلباءنرشلا سمشلا طبس يبفاشلا نيدلار دب نب د_. خ...كلارهدلا ءابجم 1 0

 يديسوىزر رمل د كاوا يلا ردبعخسيشلاك هنو خوش ىلع هسفنب رضحو هدج اجار ١

 هلودافأو فلأو لضانو ثحابو نيرخا يف يولملا خيشلاو ىتنملا يلع ديسسلاو ىكتكلا للادبع /
 هناريغ باسنالاب ةفرعموةغللا 5 ليمهلو اانا يدب أ نيدوح و: هءالكو ةديج رعشلا ىف ةقياس ا 1

 ناكو هدلعدرلا يف ل؛ اسرة دع فلاوهرسس هللا س دو يب ىع نبنيدلا ىع خيشلا يف ةعب قولا يثك ناك 0(

 كش وةرا فرت« ف كإاذ يف مالكلان كدر متع هن وحصن ف كاذب قلعتي هيف ىلع اوما ثحابي 1 1

 هلزتم قرتحاف مانو يملا الا نم ة ةليلىف ه .اعدرلا قةلاسر نع فلانا ينغاب وهنأ رتعا ىلعتسشي ةءالو ىرخأ : 4

 بصعتلا نم هيلع ناك اعمجرب مت نه قرت>اام ةإح نمةلاسرل |كالن تقرتحا ورانلاب ا ْ

 هيلع ناك او مهنع ضغبو ةلكسأ] ملعب ريو ةرفدخلا 6 لئاس» ضع يف ماكليأ هب هدأ تصمت را 3

 دعم كانادغعفلاو مام همعمس نيت هيشاو هر نع هتثئيهو قيض نع هلاح لي مث داما 7 1:

 لاق هللاهحر ىرذدلا

 أ قاذي ول ل لألا مادو * بخ هيف بح لكنامز 0
 قاشدل قاف اف قفانف * قانن ه:ءاضا قوسدل ش ْ

 روفغ مركلاف ايذ تينذأ * نك ًاناوءارك ايم امحيفانأ 2 «هلوقنمو) الا
 ويلا سراح د هلايز ماضي نأ< اح يشاح ”

 ىجوعدلا رمعخيشلا ىبفاشلا ماقللبءارقلا خس. شةافوذ راف ( هلو
 رب_عانملاخر وم تلقف لف * هل ءارق نيس ةل كك ١

 رمعاي كدي ركذا دك توعو * هنوع ءاعدلا نابحا ت وحيل
 و هدا ةلمسلادعب امدناذهو ثدا دار يف تءايملا رب رع اهابش ةلاسر لوز" ّ 1

 3 ةردقلا قلعت ىفرشتناو فالخلالاطدقن دمام 2 هدمت | نم بن ال نم ىلع سو هللا ىلصو هد

 3 فالألا رشتتا ناو ةلكسملا« ذه لوقأأو هيفنب للئاقن .و قلعتلابلئاق نُف هب رامشءالا رو.الاب ةيلزالا

 مومعلاو كلذنم معأ وهرأ ادوجو. نوكينأو ديال ثداحلانا وهورذآ فالخ ىلع ىيبتت امف
 :ثواوملاب ةردقلا قلعت مومح هيلعليوعتنا يبن, يذلا داقتعالاةهيلعو انتمعأ يتةحلاعيت اندقتمسوه

 لخدن)ةثدا+لالاو-الانأ هديؤيو يزاحغلادوجولاب اهدوج ومو قيقحلا دوجولاب اهدوجوماهعيج

 ابار رةلاسر

00 



 ا انا نا ثيح نم * ريبصإ 3 ا ةليحا» * 1 2 ادا

 ىظالا ءاقملا ب اح بحصلاو *« هل ]عما انطا هيلع ىلص * ربطالا ىنناب و نيفلاسلاب

 مرارا بح نيفاروط ىرشب * اًجرؤم لاق يواصلا ىناتضمام
 اهخي راث تدب ةدمدقب يا شا هانرو

 "'ىرمهوطاد_دحمملاىل ملل * الاح هودعا دق قدصلادعقم

 خيشيوحنلاىلودالاةك اردلا هيقنلا ةءابفلاربحاو ةمالعلا لالا مامالا «تاموز#»
 د ىردزالاىناشلاىواربا يرينا دمع يسعنبد.حا نوعا يت اماهفالا ىوذةدمعو

 نباو يزيزعلا قطصم خيلا يلع هقشو ةنقو خش ٠يلع لع ءلا ار ريغسصودو هزال |عماجلا

 ارقد هرصع لهأ لضذفلاب هل دهشو سحناو يواربشلاو ي :رهوجلاو ىولملا سوردرعتو ه.ةفلإ

 . ىفاشلاب بقل يي ِ ةيهقفلا عور ملا طفح رمشاو هتقا>تعستاو ةيلطلاهب تقدح او هقفلا يف سوردلا

2707011 

|| 5 

 )0 ام هيل رع ةقيط رسما ةلط هب ,عفنتاو هريرقتةدوحو ل

 .باهرلادبع خيشلا يف داقتءالا ئ->ناكو يرفدلا د#ت خيشلا ن ٠ع ثيدحلا 00 نيسر ده

 عرش و دي>وتلايف ةيهوجلا حرش ىلع ةيشاحاهنم ةلوبقم تافاّوم هلو ءاحاصلارث اس يفو قيفعلا

 ديفيو يلي لازالو ة-.دصاخ هقفلاب قاعتيام ثيدح لكك ديد + يف نطوط ماا لا

 دبشع رهزالاب هيلع ىلصو هحابص يف زبجو بجر عد ار نيثثالاةليل رس ينفون تح ديعي و سرديو

 ةمالعلا هنبا سيردتلاو ردصتلا يف هناكهرقتساوماةمو ر أزمهربق يلع ينبو نيروا غاب ن نفدو لؤاح

 ليذولاو هيقفلا ةمالعلامامالا * تامو دج هَ هلل هر هلا ار دع مزالودحأ خيشلا

 . ءرهزالا ىننخلا يمدقملا نيدلا روننبن-> خسيشلا نيملسملا قفمو نيتقحلاةدمع هناا ىكذلا

 ْ اانا شح ىدايزلا زيزعلا ديع دمت خيشلاو يروصنالا ناء.اس خيشلا هتقوخيش يلعهقفن

 ٍ 00 عيغوودلا ءلاو ىننحلاو يرهوملاو يولملاور رضلا ىلعد.يسلاو يزب زعلا يناعصم خ يشنا

 م امآماوا ياخ هلءج ةيكبزالاهدجسمادختك نامثءريمالا ىنب الو هخويش ةارح يف رهزالا عماجلا
 أ ل روصنملا نامي خسرشلا تومب ةيئاللا يوئةرغش لو سمأج ارو عماجلا برق لزنم يف نكسودب
 يي ,زالاةكرب يلع افرسشءاسينن الزل ٠ينتب !منةفلأب هلناكو ادختتك نمحرل' دبعةءانعب ةيفنملا خش

 نجلا خ.يشل ةطورشملا ةيشقغرمهلاك ل 26 ..إسردو مر ,مشأو 1 ضعب ةدعاسع

 لاوقال !نمححارلا هيفر ذ بهذملا هقن يفاذ:م لاو اهريغو رهام خيشلاوةيدومحما ةسردملاو

 ظ تك امءالك نمد ةبدهم ا هاروت هدا :ءناكو لاغمالاةعي دب ةسفنا تك ىن فاو



 تن
 هب دجوأم ضن اذ ههريغوايركز لري حتلا حرشو لئامشلاوحلطصملاةينلأو صيخمالاو | رار عااوجلا |

 000-2 ال هاو »انا و نايك كو ظفل هزاحاف رمان نيدحأ يديم بالا متجاوهكطخ : ١

 دبعن بر“ نإهر طا يفو ىحب املا ن نم راد .ندعورالترتا شا ةلورصق 1

 ل نيم را ىلإ: ٌةرخ :اندجوتو هطر ثب ةيلوالاو لح تاسملاةنمعمسو هسوردرضح ىلاخلأا مير 4

 كربتو رازب هلزنمىفعطقتنا ون : نع عمجم اف رص٠ ىلا داعم نودراولاهبمنداوننوو دلال و لايعو ٠

 ةيلو الا يفةلاسرو ءاللسلا دمع ىلءعةيشاظ و ديحو :|يفدماقتلاةقب ر نعديبعلاةذقنءاهنمفيل | ةهلو#هب ا

 ءاعرالاءوب بورغ ملا غلا ىف يرخأو مهروب ةيفءارنالاةارحىفىرخأو

 ةيوازلاب نفدو لقاح كن :رهزالا عم هاب ه هءاعىل_صوةح ايدي زرج و ة:سأا نم ىلدال !ىدامح نمءاث ٠

 دم أن بىفطصم خييشلا 5 رو# ىلا هللا همر ةلودلا سم برد ل.خادآي رداقلا

 ىهوةدب رفلاةديصقلاهذبسب ى واصلا إ

 دجام ممادجام انءلاتغت + يرتحتمراكملا باب ادقفلو * يرتجت» راكملاب كلاءرهداب
 رصبلملا رهاملادهمل اح # يرتاموع ركلا نبا ركلا درت * رمعنملا بيطب هعئاب ال

 مدقعوهوسذنلاركو ودعنا < 1 لذ لذ ىف سا * ةريشع زي نعيلوملا حم مذا

 0 شدع صيخنب اهر ص د# هل.- ةلاحوذصلاب تلحاذأو * رقهقتم هن نوه يف حوريف

 د:ءمرهدل دعاس يل نم * رصعالا قبلت عدا 3 موق> لضافال ايف يعر ”تنكولل

 ركش م يرولاىفر ؟ دف ور-.* يهنأ ىلوادجم لضفلا فبكدقف يف# ىرتفم نوح هتميش ردغلا

 ىذلارحبلاو صاوغلا ةردوه # رخفملا ل يدالادجلاودوجلاو * ىقتلاو لضاوفلاو لئاغفلا ىواح |

 ويتالادرو لايح عاطقنا 3ع *ىرولامصتعاا م يأ وةدورعو»#» ردوا ردب تدق هحاو

 ا ل لا ا يل ىلع يتح * اهلكد -> امالا يلع ءاضأر د |

 يرتحم تلاقيبشلاهتءراضزا * هركذ ىضاودم اما دهعموذ «ىرصقاابللاةءالعلول كح

 ةلمضن لك هزريصب تطاح #* يرتشملاو هك يم ىلع يمو » هلاحرطح دولا سوق باقيف

 ريخملا نابع نع ةلدالا ماق # هتدحو مولعلا يف هربت م نا * رصبيملا نيع كاردالا ع نءتمسو أ

 هك م ةمزإا يف ا #١ ىرتحبلاو ىننارلامأ ا * هرعشب 6 نبدلايف هيقنبقأ |

 يرسلاو هي ويس ونامزلادءس * هدهز ةغالبوأ اوح تءروأ * يرءشالاّت دجوا دم>وت تءروأ

 هبا يب صلا نم يددلا يوري تيب ريك ًالاماقلا يوذ تايثلا لحأ * هثردح ةأورلا دانسا حص دق

 / رونأ لكسش نمض ةجيتناا نبع * انل ىدس هلاك قاد أادغو * يردزين“ ا
1 
 هس>ورب 1 نلا نوذملا تيل د رفقالا تارألا ١ ذيف اهنموحتب »* تازن أدق فراء س 7

 را اعيبلا :فكراتلا ع اَنضرلا لب وهوتط نسم رئايقما قرا اذ 1 ىب نأ
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 ءاّاواغ وطمس سحيق اك«يلوهافنام أو

 : لكما ىلوصالا ثدحلا يقف مما (تام) »6نايعالاوخياشملان .ةندلاءذهيف تامنمامأو لم امجد

 1 1 1 منين حلا ندم خبل 0 005 3

 1 ولو هلي مكيف دجو 0 0 رع 1

0 

 ا ا

 ىخوطلا ناوضر وهي 2 اهشلا مهم نو ريثك هيا هن نوتسوحتيف :ةًاورهزالابسردو 3

 ديعخيشلاو ىويدلا هي رديعخيشااو لياطادحأب اما او يفوالار وصنم خو .ثااورهزالا ع انامل

 يلا دا 00 شلاو 0 #خيشلاو يمجعلازعلا وبادع خم كو ا ٌؤرلا

 هللاديعخ.كاو يتيصحلانأ هياسخا هشلاو يو ارفنلا دج خبشلاو ىماملجساا دم خيشلاو نويعفاشلا

 اني لا قوت مهاد ما خيشلاو ىرك زنباو يزازرولاريغصلاد_# خيشلاو ىنكتكلا

 يمر ىلا لخرود ويكلاملا ىترسشنلا دمع وينيطنطسقلاد# ويب رغملارداقلادبعديسلاو يتيخربشلا

 ةتسيفم ”قلاوةئامون: رمشع و عمإ رة سيف ىلخحت اأو يرصبلا نم عمسف فلو ةئامو نيرشعةنىف

 اف ال نا يطل يال ومهزاحاو ةمامواع تال حرا اهذهيف] محو فلا اوةئامونيث الث

 هءازاجا ضع يفت دجودقو تركذ نءريغنو ريثك خ ويش هلو رص ةفيل+هلهجو نيسحلا في رشلا
 ثيدح عمةماعلاةزاجالاو ةدلا كلا لارا لتاو عرفا يلع هصن ام خوش نم هعمسام لل يصفت
 ىع اماجسااىلعو ةماعااةزاحالاو فوصت' ١١و ثن ١ داو هقفلا ب باكا ضعل يحد .فطال ا ىلعوهط رشنة م رلا

 ضخ ضعب وهسحرشو يقطنأاهرمصتخم و ا !1تلأو ةثامو نب رمش عو تدم سيف

 ةكلا رئازأ يكونا يلع وهزاج أو ةيئاطعلا كش قلو ليفعلا تانك ىلا يراخبلا لوأ وىينيوزتلا

 حرشو ام>ورشو ىسونسلا دئاقعودعسالدئ اةعلاح رشو هيفرظب حميحصلاى تكلا لع و ءزاعأو

 ىوتشهلا ىلعو ص.تلتلا رشه. لوطملاو يدوكمللةينلالاح رشوهرخآ يلاكلامنبالل ينننال
 ىلعو تاقرولاح رشوما اصلا ةيفلأح رشوار اسم ضيخيالاح رش يوار فدا ىلع واهب ةواجألا

 صرخاتلارشوم طا نباةيفلأ رشورر خ* لاح رشوارا م مالسالا خيشل جماح رش ى وبدلا

 1 و ل سفيا هكح راسو عئاوبلا عنج يف وتملالاعوةيبر زا ح رشوة #يفلالا ىلع لي ةعنبا حرشو
 صيخأ ةلاجرشو ةيغخذلا دباقعلا حرمشوا رارصبيطخلاح رشوري رحتلا م رشهيقفلا نبا ىلعو صرخلتلا

 قياما ىلعو مال_ءادبعل :رهوجاح رشو ارا سم مساق نباو ب طلاع رش ينوطلا ىلءوىهيبخاو

 يدوتما ف. 0 || رشينيدملا يبعو تاقرولا حرش نوماععلاو ينومشالاو صرخي : اح رشو يراخبلا

 0 ١١ج رشيزا زرولا يلءوامهريغوةيمو رج آلا رشوةيب >رلاح رشي َو> ريشلا ىلعو هماعب

 عمجو أراردجم هنملا يشييشبلا يلع وهري_غوريسفتلاو ىم وئسلارهتخمح رشوىرغصدلاحرشوا ر 2

 م

 : لنييح
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 اوحب أن كيب ىلعىلا كيب هلادبعءادختكهبيينوف ةكرحث دحينأدارأناكو اشايدحرصممملاوةبج

 كيبدحأ تيبيلانادلابابن هلزالو دئلاءرعاو ةكقلا لا وحورج لاو: لاباس الا| وكل و ١

 نعءاض وعةرءاقمعات كيب يلع داق ( نا,عشةرغدحالا موييفو) ةيحم رطاودت :ءاودلجإو كفك

 يمسي دانجالا نهج يلا ناظفحتس اغا نموا فعن ىلع سرأ ( سيما موي ىف وزاشابلا
 كلذ ل.ةرمدم ىلا ريضح و ىرح ةهج ايف:ءام_ه ىلع مس ناكو هل: 2. عا يافا نماغأل يعمسا ١

 هبلطو هتيبءاذحاغالا لصواماف مادقالا و ةيسسورفلاو ةعاجشلاب ار ورش.« ناكو ةبيلصلاةهج هتيدب ماقأو

 سنا ذه ةيثك ناله دال دمك ةيأهباطإ هنا اعدر ظتنهعا.تاب اففاو اغالا يار ظنو

 رخو تكار دب داماس هوهتجوز ىو -دح | هدداع نكي وهباقاغأو لو د ن.عنتءاف كليب ىلع سماب

 برضي وهوهلرمعت هتجوز تراصوبابلا نمهيلاروبعلا اوميطتسب لف ميياع برضو هتندب ارقو هتيقدن

 اواتقو هياعاورثاكستو :دحو براحي وهونيهوي كاذ ىلء رمت ءاو كالذكح را واسان ا|مهنملتق تح

 جرددلاز هل زو مق دصن نامالابهودانو صاصرلاودورا ءااهنم غرف نايل مهي ء.اءمتتمم وهو هعابتا نم

 لاما هحراملظ هسأرا وءطتوووأ ةقوهيلعاورتاكت وج ردلان :ىلزارفهود رخو صخش هل فو

 هجوما رفسلا بكوءجرذ (هنيرمشع نءاث يفو)ارقذلاو سانلا ىلءبجا وا تفرض (هرششع ءعسان يفو)

 قالو.ناويدل مع 'يدورلا قس لمل لع ا قرح اغمررشاعيفو)دناز لمجحيفءورلاىلا
 راحتلا نء .مطاو» ايار اسا ًارداص كلذك وتاد يت> برضو بهذ بوب دع يا نعن راد م

 ىدتقاوهر وهظيدابم نملاو.٠الا باسو تاردادملاعدّب ايذلا و هواه ريغو نوكلاو يب وشعلا لث
 ناطلسإ ل وم السا ىل|اهلشرأ وأ دابج ةيرصمال و تو ةلن اح دي ده كيب لع ايه (ل او قرد كب ىو
 ناتو اطار و ةلورل ىلا تاتاكء يتكواشاب جارساغأمهاربا كالذب رغما نكوةلوذلا كاع
 كالذنومض.و مدنعهءراشاو همالك لوبق ةنمهدقتعي ال تابئاكماضي أهل ين 59 .نآدلا ولا خم كلا نم

 نيدورطملا نيب رصملاضءب مامن | بدسب اهنءدل ازع بلاطو ماشلا يم او مظعلا نبا كب نامثع نه ي وكشلا

 يتب رملانحرلا دبعخمم ثاا لس راف نوص و دخماسان ًاهفرط ا م بلاطو ماهتس واهو

 رشع ينا:يفو) اضيأ يا رفا سف يلد ربلا يد ا

 قدتف لش جاوةقر تمر امّتخ !يعاسأ كااغإ مهاربا مهنواضيأ ءارمالا نم ةعامج ىف: مس ر(ةدعقلا ىذ

 ناوضرو ةدك ارج يدا ا ديون, ا اح ناشإ وا نئاءاغأ للتو ناش

 مهن تئايلف ةوةير د :كساوديشرو طا ..دىلا مهنه ل رافي رفعزلاو ناوضر كبد ن -> عببات كلب

 ىدتسا هح رح نميفهتقي ر طهذه تن اكوهعابت ًايفاهت رف ةومهدالب ىلءىلوتساو .ه>و رخ لبق هأ رد

 مهناكم ىف مهم وب نيذلا هعانثا ًاوكيلام يلعاهقر في مه ءالقتأ ومهدالب ذخاي :مهجرخم ملال داع اوما

 ةيسحلاءالو وهل زعم ادختتك اذه مها "كك وةكدحادحتلا ايام 0 يناد



 د . ههب ههه .ددذدل يمه د لد ا --  (---(يج

 " .رمارتتوا ءاعلوخدلابدحال نذأي موالحمل نال اولاقف هع رخ هنعلأسق هشأرف ىف هدجي ف هتيبم لح

 . هرئءركش ثدي وه و لان طاحاق هلذقو هيلع شيتنتلابم صا واغأ ن محرلا دبع كس لع لسرأو هود 3
 ظ 3 صقهقو ىبرخ» .يلرءازج ةروديف ةمقاولاةلي] بر هناكدق وهوه دجحإذ ةطمعاو تديبلا يفه4يلعشتفو

 لس رافةب , د:كسالاب هنا كب ىلعل هريخ ةاعسل| لد وو يرحب يملارفاسو ناقل ث ىلا هد رغب يهسو هي

 اشابدح أ وهو نا مفاتن نامه نها رمناكوامييمحاوةناطبقلاب ل زنهو دج وف هيلع ضيقلاب

 نيع(ميفو) كلامملايف هتيصراط و يماش هثللا سل !ةراما وماشلاىل وتوكع كات ىذلارك ذلاريهشلاراز رجلا

 ع لات رعملاد د رجتتب كرب دم لزمن ةربزلا برعو بلي :ح نيلي وس يله ةد رم كيب يلع

 ةيبادلا انور وهما ب سىفاتثإ ايوسناكوادحأ هبدجيف ةوجديل كيب بوب بهذام 0 وسلا كن

 او 09 2 نادملا ل | اهلا ةريكيللا ى ا ةعم نكت رهوروهن ديس نم ايكر يطا واملف داللا يف نيق 0

 انأا لك يبل يلخو كيبنيسحةءقاو ببسب هيلع جيتحاو رضمىلا تاي وهنأ اور شد وةشأ وهو او

 ضرغلاو كل ذو وحئابذل او فلكلاب مه دعاسو مداقتتلا مطم دق حا رجلا و سريدلا ةعقاو دعب ة 0

 جارخاكلي ىلع رمأ (ءرشع عسا نيا موبيفو) ن راك اماذ ءاكره املا باحأ ةلازا يف هداهتجا ىف طالا

 هءوخاوىسشاابرديدنا أنس يفنو كولا دختك وب كا ذكو ا اش: :م ىلطب رخلاادذتك ىلع

 ليلخ ناكوخ وفنملاناب زعا دخن ام ثعو ىناملا|ادختك نامياسو زاجحلاىلااو.هذيل سي وسلاىلا

 (يلوالا يدا سماخدحالا موبيفو)زغيلابرهكبب حاس لاقي عمساملف ةيقرشلاب ىطو يسال اكيب
 احرد ةنالوهعب أت كيب بو.أ دلقو ةيلقاجو ك! ذو عاب 0 نم قدانصةث :داقو ةعاقلا ىلا كيب ىلع أط

 فرصو ةيب رادرتفدلاك ب ليعمسادإق (ةرخ . الاى داجج يفو) لاو ادإقوجح ريمأن ا وذركيب نسحو

 باطب موس ص هدب ىلعوةيءورلا رايدلا ن ءاغا ]مو (بيدحر رهشثفصةةهيفو) مويلاكلذيف بجاوملا

 هيفن ن«ىروباشلا كيب ناميلس رضحأ كي يلعن اكو موسرملااٌؤرقو ناويدلاباوم.ةجافرف دل ركسع
 5 اوبردلااوامح (ءاثالثلا موبيفو) فاًاوةنامونيعب سو نيتثثا ةنس نم كانه ا.:::ناكوةرودنماة-ي>اتي

 وبأك يب دمت رفاسو هليمشا يف اوذخ او مورا ايلا هجوم ار :لاريءأىروباشلا كيب نا .اساوسلوةعلقلاب

 تددرت هدالب ٠ نءاوبرقاملف مامه ب رعلا خيش: ذباذمل نيا: |قملاو قجانصلا ن هةلمح هعموة دب رحّدب كذلا

 الدكح ىدعتيالو سيدرب دودح ند مامه برعلا خيشل نوكي نا يلءهعما وحاطصاو لسرلا مندي
 اض سي درب نعزواجتلاب هل لسر اف دواو.كيي دمح دلوهنا برع ءلا خيش غب مث كلذ يلععا ونت :اواهدعب

 ,ىتكلادحأخ مشلا ىلع كليب ىلع ضبف (هيفو) رصم يلا هعم نمو كيبدمح مج, .ودوأ وملل+: ماماءتا

 ليدل ل رعك ىورلاو بلا ىلا لزناملف ص ربق ىلا هين: , أو ةيوق ةقلعهي رمضو طقسلابفورعملا

 3 يف بسب ملاءلاةاهد نمر وك ذملاناكو تامنأي لا كانه ءاقأو مج 1 طق دف نيج ركاسو

 2 نءةقلق تلضح (هر ثءعباسيفو) هلخادب هو هكب نس 4 قلا لط.يولطاءلا ى حب يواعدلاواياضقلا
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 ل "وهب ْ

 ليلخ توي رايخالا تلصو (هيفو)ةلودلا نم كب يلع فيسو ناطفقو موسر؟ةيمورلارايدلا نه ىجياق

 هباع د تساي كب ىلع تدي ىلا اشايلا لزن (هرمشع يفاث تدسلا مو»يف )ا وحمة ير د: كسر غش ريبكلا كيب

 يلع لزم ءا صال ا عممتج حا (رخ العير زا دا اقوا ايادهو مداقت هلمدقوهدنع ىدغتف

 سلجم ا خنااملف كيبؤاص لق يءهعابت عمتي كيبيلعناكدقو كد 0 ةداعأا ىلع كب

 ران فنورعملاق انش كِيدحاو كش ناو درو كيب اوك دك ركيبااص 0

 كيلا ىلاو دنا مبفل نه وكيبطاصب عيا قدحأو يواطنطلا كي ىلعو يوادجلا كيب نسحو
 نعدهع٠نءو كيبدم رخاتر ونصءةقي وسب قراثملا :ءقب رطلا ق.م هملااواصواملاذ فئاوطلاو

 كيل اص برضواعإ رس د نمهفيس بحس وة سئس ع.ةقاج كبده ثدحأ واليا كيبحاص

 ةعاجاعرو ضرالا ىلعا<برط مقوو كنا 0 هب كدا دعام مهفوش نورخالا ه1
 ىلعاوجرخ مهدي ءسب لزتاه هعارب :اوكيب اص كيلا- كنا ؛ءوةملقلا يلا عهشاوطو نوب راضلا

 يف قانشب كب دمح | اورناع نوثدحتي مهضعب عماو لجو ةءاقلابن ولت اقلا عام ارقتسا لو مههوجو

 : وب ذكق ممتن رم لإ لاقت التمن دف ا ةوكيب اص موعم هبرض مدع

 ه2 قذخأواوتكسم ةجرفلا لجإل هدمت نم جر خيال يفي سنا لاقو عئت.اف كفيسانراممفعبهل لاف
 كِس يلءا كو لمين :ك.لاذه كيبدحاناكلذو 1 اع ءًاي الذ كلذب مهديس نو ريس د باعد مهم

 رص.يلعايلاو ناك امدنع مكحلاش *اب يلع عابت اد ىفرص» .ىلارضح قانشب دالإ نمد دانك اهمال

 كرد سبيل:وفا مم 0 دخ يف ماقأ: فلو ةئامو نيتسو عسأ ةنس يف

 3 3 جالا يف نذأوج !ىفاغان ىلعر و نكمل أ نذ أنس ا خعراتلا كلذ يف !اةراماب

 كيب هللادبع د :ءعمدخو لاوحال' هب تاةنسو هتبعك غجرو نيد رصملا ىز 0 ند 9 7-5 اوكِس

 نهراص وةيةحتدلاه رإق ى>بدانملا يف هأق رف هّتي -ورفو هتءاحش هس .عاف كيب يلع دنع مدخ مث ىلع

 ةقبا سلا كيب حاد ةنايخ يلع كر يلع مزعاملا هيلع ةقباسلا كبل ص ةنءيعاري لزب وف نيدو دعملاءارمالا

 ب مه نادل ل. .ةذو] ةييصعلا نمهيف لعب | 0 هصدخ هءرالتو

 ل ولاوزاع .الاودورملا ن .امهنيامعق دصي ردا كيب يلءردغمرذح وكل ,حاصملا كال اك

 را كسب ىلع كساد يلتخ |املفالعق ه. لع او يدى 'ضراعيملوكا ذب جونامهنم لص و

 ةبقا يمي ارو ل_ص-ام لص املف وهن نءل-م و ربان ٠قافن كل ذ ناب كب يلع هل فناحخ هفاب ا#: هيلا

 ايازنام ءفةيضقلا مج نظيف قةحصو مهرا هلذادو_ا.حنةعلقلاب مهر ارقتسا د نعدل مهتشقان.وهل ةعاجلا

 ىصوأو ةيردا :كسالاىلابهذو رص .ن :جرخولل .الا تالت رق راسا وفرن وانما ١

 هنعاولأس هب وكرو كي. يلءل زن: هروضحرخأناملذ رص ٠نع دعابقي يتح مبنكمأام+ىمأ ناهكي هي رح
 ىلا ل_خ دف هعن .مهنكمي ٍلفهيلالوخدلا باطو :دوعيل كيب دم موييف؛#يفهيلار غش كععوئ.هناهل لوقف.

 ا



0 
اوبأ كيب دمعاه عدوا هريمأو سدملا موي ترفاسو تقو عا رش

 ل ةىهذل

 ىلا مسهوعب .ةاهباوكن ركوان دنطملا|اويهذمهو دون مهفاخ اود. فرضا دجسميلا ودعمهودجو
 .نيباماقب رادزب زير مرح رش فصتن»,يف م مدي برحلا عقو وةهج لك نر هدايا وطاعأو كبش

 نامالا+: ءاوياطو كيبدمح ىلا اواسر [ك لذ دعف دورايلاو-هناخ يلا نم ”

 مهيب حاصلا *ارحاب مط مزتلاو مهعداخو كيب دم مهبتاكو نيقي رفلا نيب نه برا عفن راو نامال امهاطعاف

 ةلمللا تالت لاخلا ن نكسو مه اراتفاتخاو مبئءاز :ءءتاح اودهوقدصوهلاوع دؤلاف كيب يلع همو دم نعب و

 هديك و هدر فب هدنع رضأل ةر وش همم لمعمل ه,عدتإ ١ كب ني- ىلا موب ىناث ىفللسر ًاكيبدمم نامت

 سواجلاامهب رقتساامدنعفهودجي ف هيلا واخدو هساج ىلااواصواملف .طقلد» انا ركسلا كب لزك

 ناكملا٠ نم برقاماف هدييسأي رحام لع موةكبش كيب نس اهرئأ فرضحو اهولتقوةعامج ا م.ماع لد

 هقحلذ ضرالا ىلا عقوف توب هبرمذو قوز سم يحس سئاس لج رهقاعف عوج اداراف رشلابهب 1

 .يودبلادحأ ى ديس يرضولااوب هذدعم نءو ركل كرت اخكالذب كابات ةسار اود زل | ضءب

 32 لس و مهول قيل كلذاولءفامل مهناوخاب ن وةحال مهنااومللع و فوْلا مهبدتشا وهربف ياا ؤحتلاو

 عجروا بكا ذدعإ هوقنخوةي ردك رع ىلإ كي سماق نو تاس لل نم يس ل

 ةلو# سؤ رلا مهمامأ و مظعبك ومى رصنلا باب نم ةنيدملااواخدوةدبر رحتتاو كيب اصو كيب دمت

 ادعو سديعتلاو ضا. الا ههدوب رهاظ كس[ ادود# ىلءاولصن ولو مدا ة ةغقنمناوصيف

 انا دلناو كت ةزحو كس كس ندحو نا ركدلا كمل لو كن نيسع نم اروع وس ورتس

 رضح ( رفدرشع عدبا رع ثالثلا مون يفو) مرحلارشع عب اسة علا مويكالذو ىلا ولااغأن الس 1 2

 - ةنيدلااولخدوةءالسلااب جاجا لصو هرشع عباسةعججلا ' يفو سازلا نآءطاو جاٍبا#
 تاكر دا به بوسا مهيعأ 1نواظباوناكو جاحلا ةمالاسب سان أرسو هم :اي كرب ليلخ جالا 01

 ديعصلا يا موضعل قو رمك» ن ه ءارمالا نم ةلمح كسب ىلع 1 ) رياصارتش دلل يقفو) مئاقولاو

 نسحارقو ا عتابا 12 # يف وم ويفلا ىلا ضعب 0 زاد اهلا مب ذعإو

 ادذتكدممعو شيواج ناملسو ناظفحةسمراءتخا شا قطط عببات | اديك للادعو ادكتملا

 د (هيفو) نا. ل حج فيرم هايدقأ 0 يلعوةب يشابه دوأ ضب وول ةألا 2 نس>وىل درا

 يدي حي رضا مداّا دعسدالو أ ىلع ضبقو كيب يلع لسرأ 0 فورة يكماجلا |بجاو ءكيب يلع فرد

 ْن م مع :هوةدإبلا نم ن*م-هحر ا مردقردقرال هيل الا[ةومأ ٌدْحَأَو هرداصو يودبلادحأ

 0 01 ملا نءاضوع ةيد بابه ديقو ى طعطادم 66 نسح جحا لرأي يدحالا ال ةمدخ وهاك

 0 لاو مداخعا دال وألا ماهتم لطب و ةسمظعلا# َك درا اسف ااو لييسلاو ةيقلاو عمات اطل اءا انبيف ع رششو

 ٍإ رضحا(لوالا عي ل مع 1 و وي اما ولا واياغيلا نا مصردن 2 ءلاو ةمءرطاو نيلا ثنا

 راك يطال سرب اجت



 >3 0 ْ 5303 ا
 هيمأ كفا دوجوم كين نسح مادام هسفنل مالا دهتو هض .ارغأرم نكمتإال هلا كييلع '

 املف هلاّتغا يلءاوقفأ اونو مهيشادشخو كيب بوبأو كي يدم هعابتأ عم تيمف ه5 ىلع 8 ذخأو

 ىلع ن < هس 3 روك دملا ف نسس> ردح بجر روش ند 0 م ءامالاخ *أ| ةلل ناآك

 امهكيلامبو كيب بو.أوكيبدمم اًمهنحت فذ 00 مم لالا نم ةصخ هعمأ رمسو كِع

 نسمح كراع ص اوزا زرااىجنرحن اوضرريمالا «دانر) مدقناكقإ رطلاءانمأ يفامهولاتغاو

 تح + نماموي ل خدةدركلا عبي ىجدرخيكرتباش ذهاغأ للخ لصأو انأليلحرشالانياا دل

 ناكو نآلا برت اامأ نمحرلادبع تدب وهو نيحال ءَش و ورتلاةيوتبلا دع ىذا

 ىثه د_:ء ماقال ءاعدتةب اد: 1 لياخمة ءارفلاب همفر اظنو هءلاهماة لاف كس نيجاله ا رذ نع ”,|ن.ذفني

 نا او الاء دعو:حاسرع سج هيلونيت مم لست ردة ديةني قرت وشإ ا
 آو عاى هنيعمت عجرو هكحأوهد_-ىتح > ةيائءأاه دعاسو هن 1 لزتف ينبني ام ىلعهدس يف د.متحاوه

 ناوآفناكولز : املف ة 'لك يفةيدقاا يفاوبلا يلع يقاوبلا قبسو ةقشملاالا جارخلاهل لمنال ناكو

 كلذ عسي يح بطشو لوا لواقاو لاودن دا لاما نهزرالار يعش نيءرازملان ”نزونزرالا دام

 مظع غل يهعابف داتءملا نعادل زاواغةن لا كلت يف هنءالغدنا قش' ود ريودعجوةيذاالور

 لاقف صال | هف رعورادمح ل يتجزأ غل كلامو *لاقثا املا نايا دانصإهديسأ عجرو

 ةحيلمدب را يود قريش اوبهذف يقام لاواطغع ًاوهلامز دق ذخاف كلوهن عرلامأو يت-الاذخ 7 1 ال

 هما ةينمواهرفك و 3 ةنصاط. نع هل زنوةنابت اب ىذلا تدبلا هل يطع ءوهيلااهدروا مابش لذ هلا انما

 نيريك نيريمأاناك ادختك ىفطصموا دختك ع حاد تفل اخ دلو نيدو دعملاءا نعال راصو

 كيامينمو مهريغو ي مح رح > مهارب او جب رج تادنعو ادختك اص هكيلا مو رب نيدو دعم

 ير ةنئامان 0 ا مهريغو مج رتملا اذه ي 2 رح ناوضرو ل>ف' اافورءملاى رج نيس نحل

 يلع ىف امل وفورعمورب وقال ا مراكم هل نيلعر دلا ني رياء .' مالا نم اذه ي .2 رحناوذرناكو

 ادختك اغأناماس د: ءاموب بهذكِس ىلءنأ مث رص نمهجرخ ا واضي افا دعك نة رلاد.ع كرب

 ىنتاعتالو يحب رد :اوذر يفأ 1 يلع يف :دتاعت كيب ىلعدل لاف ى 3 ىح ناوضر ىف يلع هبناعف ةيشي وايخلا

 وهف لن م1 نيب يقلي « نك لارا ما يف يعسي ىق 007 روك ذملاينبالا و ل نب راد كنا ىن ىلع

 3 0 لا:هامدالو هدد ل هذ :هشي ام هيلع: ةماعامو بيطناسأ ا ووناذهامأو لها

 هنادع .سهللاو ةن للا هذه يف والا يداج سدا سه ثارذ ىلع تام ىت> هدا. سولت طول

 «« فلأو ةئامونيناثو ني اثاةن الا

 5 سمالا باسل ير ىلا ةيعملاة دب رحل ترفاس هسانىف 4 ءاعن رالامويبمرمغار مشل متسا 9# ٍْ

 يلا هر اواو مم يش قى كر ىلعهدومج لدب دقو مه عم نم هوك ل ا ءاخو كيب نيس> مثو - رح 3ك



 كَ 2

 5 0 مهعنفونذأتساو كيبطادو كيب يلعلدب راجنلا جارخا يفرص,جنوُئاقلاءا مالا عرشالو
 - قاتسالا اواغذافكلذ نودبمهدصق ميال نا اوملع ءومدقتاك كلذب نذأب + و مهءاعمنشو مرجزو
 2 مهك الد وممالذ 5 صالا ل اودب راجتلاا وجر أ و اعدارالو اءزاما ودل كلذد لف هومسو

 ١ ةي رصملادالاابذثتيح ءالملا لزاو اضي ًاعداردجرت ذ ةلادباملعفو كلب ؛يلع كلمو مهبل ثمتلاو

 كشال وهو يرهاظلار سلا وه' ذبف ضر الار اطقاو اين دلا م يح فعافت ل زي موه زاد اوةيماشلاو

 - مالسالاو يدملامالعأةماقاو دعا وقلاديبتو ةءباتملال اكو ةوبنلاة نار وقكمايقلاوه و ينطابلل عبات

 ه0 وثريني.ذلانونراولامهكذا وا مدا ىنباصالخو ملاعلا يفنلاءانم أمهنال ى ىوتقتلاى ايم ماكحاو

 امظعل بولقلا فهومظعوأو * مهناصءوناصيملا لهن ارو نودلاخا,يفمهسودرفلا

 رونخس.ثلا نبا باهولادبعنب نيدلا نيز ز نب باه ولاد بعخيشلا دم ًالاجكلا سمش# تامو#

 - هدسحاواقنو رصصبي ني رمشلادو اد رخ املا يبن بد يدرس باعقلا نيدمح /نيدلا باهش ثنبدي زباب نبأ

 5 امودمج خيشلا ءوخأ مهقالخ ىف دعب يلوتو هن هن "انس نءزوا كو ةكا امد نادو نينارعك ةىلا

 تلازم نين اك ويدخل ةده-ةلايذةىغدحالاةلل محرتملاةافو - اكو لعدم. اع ثااثخأ

 ىسوم نب دم نب خيشلا يك وحنا يل وسالاهيقفلا نئفلملا نقتملا ةماللا مامالا خييشلا 46 تامو 9#

 ىشيشلاو ىرف دلاخيشلاو ىابتياق ىلع خبشلا نعذخ ًاروكسراف نههلصأو يبفاشلا ىسرافلا يديبعلا
 هش رط ىلع نوص وق مهاجياسو رد ىتأ:ناك و ف وصلا, ؛عرولاودهزلاو فراعملا يف درا ناكو ىوارفنلاو

 هب عفتن أو اسورد كانه ىتا اوةنسدهب رواحو زاجملا يلاهجونةرخ | اب وىطاممدلاو يزي زع ١ جيشنا

 مامالا خيشلا 6 تامو #3 اهنعهللايضرةحيد> ةديس ماع دو عديل ةكبتامو ةعاجح

 خيشلاو ىوارفنلاملاس خبش هلا. نعهقفلاذ> يلام لايوار ةنلا يماعويأدمحأ خبشلا نيبلاظلا ديم ةمالاعلا

 يف عرب و يوأربلا يسعخيشلاو ىنذخلاويولملاخيشا!نءو مهتعلوقة_هءملاو يوالحطلاو ىديليلا
 ذيمالتااو ةيلطلاة وا رانا ير ةبلطلاهي عفت اودافأو سردو لوقنملاو لوقعملا

 كي ىلع نجو وحوج كبب نس>ريمالا * تامو 8 اضيآ ف اً وةئامو نيناثو يدحا ةنسىفوت#
 اىهاظ ءال وه «ىلاويهنيشاد_ثخ نيياقفان.و اذيءن_سحناكو ادختك مها ربا كيل اسمن امو

 تاسونلاىلا كي يلعاوجرخ اي كي ليلخو دايرين ارم رد هلا قئانو

 ذخأت كيب خاصملام ذلاو يببقىلا لوألا مهرارسأو مطاوحأب هملعي وارسهلسارب راص مت

 لخادىف تان انك !انولسريو يلبةبمهضارغال نوبتكي اوناكناىلا ةيلقاجولا يماكت» ليمتسي

 كيب طاصو كيب : يلع ضح نأىلا تا انكسلاو تاكرلا يف رص ن هعموهو اه ونجل اتاعكا

 مهنعفاخمو هكم دعما لاخرالا اوداكااملل نيناسلاة بح مهعم؛ةاطوا,صان وه ناكحو

 ققحنو هنودةرامالاب هسفن ه2 دحام رو هيلعةنملا هسفنليرب و هيلاراشي رصبكيب ىلع عم يقاو



 ع 90 ٠"

 يآ ءاسن: نع يني #* درفومف ى لا دحوو * يب اياخ ييلاخايف

 ءاقب ىلبرقلا ةولخيف * ىتادا هركذ يف تقاطأ * ىداؤنه>يف تدق

 يناعددققدصلاديسف #3 يالم عدف نود 4 يناف ترص رمل اةول->ىف

 رون حال روطلا نا * ىنامملاةرحهءاكن م *ىلالتءاو سدقلا ةرمذخ

 نايبلا ةراغ هوو * اروهظىنخد ة هناسب * ىناث> هرس نم ءاضا

 ىتشقِب رطلل رهاظم * قالا رحا هوب « !نم رز هنا تءهف

 ناتناوذو لك وذو * لانج و درا كا ردو »5 تاس اك مس

 هارتاماهإل الف * ناي وذو تكسو و * مايه وذو 0 وذو

 نادلادب قرا كا امام_ههقوشؤم هاو © قاوالا ريك لك نم

 اتي رطاو#كاقي ريح اص# يتاميلا اهقرب هوي *: اقوزب ىاوح ماشا

 ىناجاهدقع ةيسوذ * ينيسحلا ىفطصملاديدلا * ناوالااذبطق اهداشدق

 قاب هطبض نع لك و# حدمب ىف ا قطن يناث ريذوراغقينر *ق.تتعنمقدصلاةعفب و

 اه قيزطلا ديرص ايح © ينادي 'انثلاب رشزل: اذ نم * لوصؤمكر دنع رخال
 ىنايكلا اهساك اوب رشيل * هلالبلاب بلقلا مهو #* ناحب طبافالس برشاو
 ريس قدصإ رمشو رداب #* ىلاهتاا امس سمش ينفح # لادانوحت : لكلا دعو

 .قاوغاا سنك هب لج * باحر يف سنالا مغلو * ىباد كنمرسلا لي

 ىنامالا ة غاب هذبف * يفاعماي كا يشب كارشب

 يو 0 لمحت نأ ىننيف كلذب ب ر> يو عقومن ان دل ركلادب سا اهعم سالو

 مويهسنع للا ىريفوت * اهباحصأ ءارتيرك ديو امض ورك ذو امحرش لوطل ةريذ مادبا >رتملا

 نادعبدحالامو.نذدو ىلاوةنامو نا عو يدحأ ةنس لوألا عيإ رن شع عسب اسرهظلال بق تيسلا

 ةثالث ىولملا ذاتسالاةافو وهنافو نيب ناكو ريبك لود مويناكو ادج مظع دهشميف مزالاف هيلعىلم

 لوق قادصهربظو 4 هب : ماا رادلا فا وحأ لالتحاو ءالبلا لو زنادتب|خيراتثا كلذ ذنمو امو رشع ْ

 نكيملا ذاهنأ كلذو س وسل ادهاشملا نءاذهو ءالءلالو ز 'نءرص»لهأ يلعن اهأءد وجو ناب غازلا
 ترفاناو ملاعلاماظن دسف ىدطا مق. و 1 :اا نع ىو, و انفو ردملان ساي و قحاب ءدصي ند ساتلا ف
 حالصو كولملاو ءاملعلابةءالاحالصنأ ررقملا مولءملا نمو ءالبلا لزب ولقلا ترفانتىدو بواقلا

 |ههطقن ودب رودتال يحرلاو هدقفب كلابا_فمو زاملا داسفب مزاللا داسفو ءا هكدا زا هل كولملا
 هنذاو هعالطاب الا اهريسغو ةلودلا رو أ نم سضأ مت الو ةب رصا ارايدلا ىحر يطق هللا ه محرناكدقو

  5٠ل قرع «



 2 ١ قن يتت را ما د !ةيودنلا قار طلاىلا ىدبتا» 6# ايا نو هن اذ يف ل

 0 هيسفنلا رطا اولاكتحنو #4 بطخ دراو كاهد نادحاف #  هس مايأ ىن ضصوذري_سلاقداص

 7 ماللس عمةيدب مةالصو * هيد رن اهزاحدق تايب © بارط ي وقأ سوم نالهةاث

 8 ذا كول لاب ت ده اود# ناعماهام بحصلاو ل 1 #6 ه فس قرطأ ىد هىبل

 :6ىرخالاهذهو##

 لا كدا ؤفخربام لس * املسوينغملايلاضهاو * يحل لاصو مور كنععد
 55 هل ا طب دمعا * ىوسلاةسوسو فويسو * ام بداقلا قلو ا

 001 رشاييهاع 0 امهداكيفاهمال_ظو * ر_طاوخ ك_مد اذاو
 ا( راكع ن مفر © 2اييفملاةةحار وم * نمحم داشرالا مالم ب
 ا سؤك هااعتراد * ىمس هايلعلااهئا سا د«: قلاتاداتاارز كح :

 اهتيواعلاءداؤذح * اناكلا رم رشلو * امع باف د ويشلا ثان

 2 امعواتسدويشلابدي رب ري * اغتلازنيعغ تحقما ذمو * اموافعفهب ر نم#ةيانع نيع هامش

 5 امتع هارب ءاوه ند 2 فح بالج ىف لي * امانا قنالا + اممارههتكرذيمل

 اثأاىل 56-5 ترصتقااذاو # املعديزو َة هينرنم 3 يودام فرت كانهف

 0 0 يناوهودم اثم هداك 0 ا د امهالاردت م هنمدص

 بغسلا وشك ه4 حلب نه 2 يمسملا ىك ازلا هش رطو# ىدسال عام 4

 ' ىمص أغيب زلا ل هال نملم 0 الاسسلا عمةاللصلا مث م يعن هنع غ زينو دس

 : 05 1 يق اول وأ دع ا-هبرقلالثل ىلق * امبا_دالاو لالاو

 3 2 احر زافاعسأ<: موح 3

 ناك هنوكل فاقسا ابك دج بقاامم | فاقسلا ينب ضعبل لاقهنا ب غارا ئايدت خيفملارب زولا نعل نو
 5 2ع !١ لوةهريظنو دي عال ملال وزن نءهرمعم ىلع فس ىوأ: اخ ري نعا تا ملا نم نو.لا ىلعاف 2س

 ةءالعلا ب دالل ولا : دلا بن اح نم لة لب لاق رسص» بنا نم ىوان فم اذا سال اهل لبق نيحءارمالا

 0 يي ركبلاديسلا حدمو هحدم ىف ىع قالا قطص. خييشلا

 ىئادنلا عمأ 4 .اتجا من 2 ىناعم اطىلوءلك عم د ىناعملا ةرمح ف تاه مق

 نامرهبك تحال ساكلا يفد اهارآك حارااقور و * ىنامالا ةيعك ا 2 و

 الامتا مم ير , ناف 3 ىناسلا ةمغن يلع افرد 2 لكحل حن الس[ 9

 نائدلاومركلاةرمحال * ىعدبدوهشلار مح كلتف * ىنابكصاو نامل يلا ايه

 1 8 ا # نايعلا دهشم نع تيغنأ# ايا ديا اسبيذ تعا



 م

 016 دك 2٠ ل

 نسل اس و اذأ كو :ههذخأ:مهاردلا نما ردقانل اولم>ا نكل اذهريغاقيرط 7 ,تالسن 5
 عقدت 52 قد سالو كلان ردقلا اذه بكل عفدأأنأذاتسالا لاقنهعجأ 3 فقوتق ٠

 ىارلاق اق كلذ لبقف ةلناقلا لهأت تمحو 1 كَ دحام لاو "ىثلفتلايف كل سيلو تنأت

 يلااهنمم 6 2 ل اولصو يت> اوراسومهتمضف يلا ةنامضب تت اراحتلاب ابدأ «مهاردل اعفد يلع

 دوهمااذخاو باقرلا هتءاطل تتادولو ةتأذعأي بح نم ساتاعلعلفاو رورسمنأ هب ترسف ةرصهاقلاع

 ةطرو نه ها اهسورددعب موةلاقير ادا راهلاوليللاب راك ذالاسلا< 6-0 ا ملاعلا يلع

 ةفياذو بع مدل رسمك ىرق نعد رك فل ناصر الا هي ده غلبف اهس وفن ىع نه ا لولا

 راطقأ رئاس غاب يتح راثة اودايدزا يف ل 0 و يلاعت هللا نوركذي عار ا ةلمالث وأ

 ةفيلخ راصو هئشر طل ىلاتطعل هللانو ر 0 لاجرلاو ءاسنلاو راغصلاو رابكلار اصو ضرالا

 دوهملا ذخاو كمياستلل ىدصت نيحو هل ن ذا الا هرموع لعأ ن م ىو قد! لو هبطقو تقولا

 ةبات 3و ةراعتسالاو ةراختسالاب الا نود ال سعال ءدب يف ناكو جف لك ند سان :ل| 4 اعلقأ ,

 هل لاةفكاذب يق دصلادساا هخحيش ريخأف , تاطلارات و هيلع سانلا رثكذ ل كالذ وحنو ميامسأ

 ١ لا عراصالا نم ريثك قاخ هيدي يلع رسأو طرش ريغ نه أين نارصنولو كنءذخأيا دحأ عنمال

 1 6 + يوفلاءانإ لادح 0 طل 1 رااةمال ءلام اعلا يف وصلا ىلولاهيدب ىلع ثالسو قر طلاه ذولا نم

 ايما رالولو حالا همجرتيو ارثنوامظن هل هارب ودد دعودم لع تيدي سلاهذاتسأن اكرم هربعو 0

 ةداعف الخ هنالخ الاب ىل م كح اعدنم كك نا اموب هل لاقدنا ق>لاقملاكالذد: ا

 هوح اة ءانمشهنذ.ال ةوؤه ورصاءهو هذسايش أ هح داو ىخْند ٠ شلال هللا قف نيددبر رملا عم حايش الا

 05 دحا هناون ديفام متين أر نان اصق كلذو ىو :ةْللا فسوي خيشلا ىدي سة "الع ١١د والا

 رطعت ومهدهعب كسكو 0 هينول>ةداس 22 جسمنا 6 هينسلاك واسلاةلصومرت نإ

 هيدحالاةعبرشلاباهعب ر#اوداشوقير طلااأودهمةداس# هيشعوة ركب ىفمهاذتب

 ناك فرخ ينال |مامالاك# هيهشاحار كيق-تليادب * اب رقتمرزا كوالا ىفمصتعاو

 هبوئطصم دوهشلا 2 م *فالس يوترا و ناطادرو د هب ركبلا ةيئاذلا 4

 | ون قدصلا# والح نماسالا# هيندعلاهضاي ريئالئاح يلحتاا ارد امتاهادغت

 هش تسمأءا وس نعال زن * ٍيناد_ةلازءءامسيف اقار * هيسد:سلا سبالل اهنا

 نيع لع نع ءاحن نيع نيع «هيسدقالاةرمذ>ال لوصوه4_# دا كيرلا عاد :هم ند الها

 0 لعمذأ 1 هنادي * اهمتريشن ةيحتت تابهو *# ةب واع ةوهو ريس قدد

 تريدأد ةةمادم نمفشترا ود“ ةيتولذ ا ةحنملل بايوهن * دشرويد_ه ديرعاي 5

 هدرتءأ م هير ىذلاب م لئاتتةلا لاو لد سوتو # هياضصااخلو 0



١ 0 

 5 وعلا ل قتماادخأ يالوم مفانلا يفوصلا ىلولاو عماجلامامالا(مهنهو)يوا ارمص ملابريهشلا يديش رلا

 / عردزلا و هملعب لماعلاد الا ( مهمو ) كيلستلاونيقلتااودوبعلا ا ا فا نقل#

 ا 3 دياعلا اللا 00 7 و( 0 ا 5 هنا ا

 مك ل لد ناك اريخلا يراحلا رثان 5 1

 يوم درنلا هلزذأ (هئاوهو سدقملا تسب يل مجرتا اذائسالا ةلحرركذ يف * لصف 9ع
 0 هئارقاو معلا ىلا هلك ههحوتوهلغش ناك اهو , رطلاءذهيندحأ كك راسن هلعقيلر لك نيقاتودوهعلا'

 يضم ع 0 7 ماع ىلا كلذك لزيو ىقيدصلاديسلا هخعش دنءال ان نكي لأ هبلقامأو همسحب كلذ نكلا

 هلاح ن 00 و هد .شةرايز ىلا همسج نذل

 : لكلا 8 دنع + مرمغإ # ىذلااف ىَدعل وهو يداؤنّتذخأ

 ءارقالا كرتن لءحرلاب 4هسّقنل تقاءتو هتراشا زهر مهنذا مايف هنرايزأ هوعدبد ديسلاو لا لسراف

 دس

 / سدقملاتدب اخ ذاذا هلل ف سدقملا- دو 2 نه برقلاب لصون اي | رفادو فذقتو سيردتلاو.

 3" امو سدقملا تدب ادصاق تح امان 1 م1 لامتذ اذك ل < رز ونيتكر لضويفالفلاباب نم لخداف:

 ايدس ناكف 000 11 ةهلاومحمف هتييفالا 0 بايع نيالا رسدأا منال ادصاق:

 اا قف كالذ نكملف كارا اداه> وةالصوأمود 0 نا 0 5 ٠

 ١ ةعاطتسالا بسحب كلذ نو كباغاو اوةدهاولا. ن* مور اف كتاقوأ ديقت الواب ريغب لغتشت الفاثدنءامأو

 ا طق 4 ةراذأ لا رع ةعاضاو اك هش ار امد :ءتةكمو هيراثاتاغتءاف لاق طسيناو برشاو لكو

 ! ١ اليشأو نافرعلا جانب 6 لوبقلاعأ + هيلع علخو رارم مالا ةدملاهذه يف ه-:هوةواجو ةولخ

 | ةدملا تضقناالمث فاثملارا ارمأ ينادتلامراشم فاثائرفلا قر قيلى راو قاتلا و لوالا عما دهاشم
 : 0 ةيرقلا كلج هربخ ع ةزغىلا لكوّ>رفاسو هءدوامو هعدوّةر ا 00

 ا  مهوفاشل ب باىعا قيرطلا ءانث ايف ميقاف اوراسف ركتسعلا و 3 يقرب ةلفاق مبهحوف ةنرخحم قيرطلا

 | مكمم اذهو مكملكن ردقتالف مهنماثك ناو قيرطلا عاطق نمادسافاوفاذمال ةلذاقاا لهالاولاقف
 ْ وحب شا رعلاةز واج دعب قي ر طلاءاذب 1 نأكم 4 اوهتنا قح نيزئاسأ وا زيرو خيشلاىلا اوراشأو

 ْ سنن 2 ناكملا كلذبا ىعأ + لاقف اورواشت مثرطخلا نوما هريغاذه مكقي رطنا مل ليقف نيمو



0 : 0 

 محاد احيجانلا 0 ك داستلايفهيلار اننا هم 7 ىذلا :

 اا "(مهنن) مسهدوجول و 2 د ا دا 2 ا 1 ا

 (مسهل :هو) 6 اللا لاطأ 0 ذاتسالا طمس د خس ل فاذا عنو ةفياخعاو تا || هَ ةمأب هلأ ْ ١

 قدا يروم :مدلاب لاا مم هم ١ يو اءلطاد سا ديلا تحتل يد ذلاو ب رالابيدالاةءاعفلاخشلا

 .هزاجأو جاتلا ديلا هع قلو ا «نقلت يلا زغلا ده أخ شأاةودقلا يف ودلا خش !'(ممنمو)

 كملم قمظتناودهعلا 1 خأىرادنالا احتلا دحأ خب فل الم ءاعلاملاعلا (مهنمو) تأ ءاستلاو نيفاتلاب

 .ةلملا جات (مهنمو) راكذالا نسل < حت فاو سان !اًدثرأفاز ا ةفءاخرا صوءامسالان ةأن وقار اعاا لدأ ١

 نقلت ىوانق ةأ | لعد لك خعاشلا ع رفرلا فرشلاو 2 ذا ايسنلاوذةلعريغن مل جمل انبع ناسناو

 بت قرشأو نم دالا رك اراد داف كءاتلاو نيقلتأا اياز زا<#وا دع -ةيلخراصو جاتلا ى لاو ءا 2

 ة--4 كانك طلبو تي ' ٍفونملا نام سؤ 1 هلال اراه عاعلا ولالا 5 ةمالعل |(مهنمو) را ونالا

 نازي | حاصل ايفوصلا (مهنمو ر ك4 :يح لاوحأ هلو دشرأو كاس هزاح اوجاتلاهسب لاوةتلخ ومد رأ) 0

 : مانالا ةمالع (مهننو) جام وقال سانلااعدف 3 ةادسلاو هفاخوهئقلاض اند دنت ليز ىواذسا 8[

 ددحوال اةمالعلا (منمو ( هعشن رثكف هزاينأو هفاذو هذةل ريع ششنإ بقلملا ىد شرا اد خيشلا ' 3

 ١ كامو همه نتا 44 لاا صل :ا درك ثلاب بقلملا يدي مير لاو خلا دعت رصاتخل اهلثم ىلعن مو

 د اردد هدالب يلا عجيو كيلستلاو نيقلتلاب هزاجأو جاد اللد هع ا يت> هيدي ىلع

 .مدقملا ةدذمعلا 0 هعافتنا معو هعأرت :أ تركى ح ركفلاو ة 4 مقا رمل رك او ا | < 1

 باظو 4همش 0 ١ كر ءلستلاو نيقات ابوزاح 1 :ّلء اةءلاب ريهشلا د ع غلا كلاسلا كلءاثا| مامطا

 .خيشلا لالخملاو لالا بطق 0 لاو للضفلا ندعم هرمهع ا هه مدد رد 5 هويص

 قم ذأ سو.شو قار تا 0 كليلستلاو نك ةاتلابهزا 5 جاتلاه -لاوهت ل ىذع وأ 1

 .دوهعلا ذخاف جات !اهسلاو 4. :اخودت :مأ ىد ماا خريشأا ةماهشلا يفوصلاو ةمالع !املاعلا قه قحتا 1

 صهاملامهشلاو ل م اءااملاعلا ) مهنمو ( قافولاو فاللخعأ | 2 مدقتو قاف الا را ءاسىفقافوكلسونقلو ٠

 هريسو قا تدع ءامسالاو دهعأا نقلت تاي زاب زيهش ثنا ىزي لامع ر 0 تلا ف 0 ١

 8 ) منهو) رو .طاوةعاطلاو ذل ى-و روت ىلع ارونداز و تلا اسك لريال دو ١ ا

 .دحأخيشلانافرع ءلا ءاواهتقو فل ماحاونامزلا ةمالعلوةاملاو لوقعملانيب مهالال و هالاو عورفلا ١ ٠

 راهوهنقلن 5 ذل نيةلت هنم بلطوخب تلال ا ةيادطا يدان ملاةيانعلا تبحر :دردب بتلملايودعلا

 .ىضرملا لمعلاو ةدحالا عم كيل سنا امنية ودا دكان كولسن سحا كل سو ريش ن سحا

 دم خشلا ينوصلا ىلولا ةمالفلا 6ع ثا كا ؛أ(مهمو) مهنعدللا يضر مهبحارت ا مما ةوىف 2 سو



 ظ 0 رد 00 0 0 2 .ةةررطا ب ار
 |0000 هلم ةريثك احايهأ ف اخو را ةلوهو ىوانغ ملا دمحم خيشلا انخيشا ملا رواه رمش ءاهاعأر
 نيالا فورعملا يدوتمسلادمم خي ثلا دهازلادبا ءاامتاقلا ا ضلا يق وهلا نيل صاولا تنركو نيءاشماا
 كلذ فلكتلا مدع عم هرهدلا ماي ايدةديم اهب .ةامهن.“ .نيملك ماو ءا اهقنلاردد وني دحغلاوءارقلا خش 8

 | افيصامادةدرواذ دج ةيكر لك ين ءيجوأ هفصأأر وام 0 ثنآ علا ثلث اك 1 لالا مارق فو

 !' قاب نايدوتب ةئمهلا بسنت نأ 9 و هسفنةلإ ورم دعو ل وو هعضا ونامنمو اءقايواذعت .داو تن ءاتشو |

 . عربويعلاباطك وفلا مثيني دشلانسح خييدلا يفوصلاىلول هلا 5 قوة مالع(مهتم و) هتافو ىف هتبج رت

 ْ أ لعةمبسلا قير طااءام سا نفل ولا اع حاف مش كلامملاةب انما ىدم أه ذح مثهن ارقأ ىلع قافو هيف:

 رادافاشحت ” رتل امو كل ككاو ييلتلا ودور ما دح هزاحا وجاثاهسبل أشرس ىفةكول بس
 | نأ رقلارارسأ, قطني راص تح نافرعلا باب هيلعهلل حتفو راطغال ارا - نءاهيلا سانا ادو رك ذل س
 " يت> معلا باط ىوفلامث ي روهنلاد#خ ثلا ح -ارلا كلاسلا اصلا فو هارب ا 0

 اوشا موقلا ةرضد ةداعسوت دمت سوسأتلا ااوديك اتا بصتتاوسي ردتلاو' ةلارعألا را

 6 موقال ىديةفيلخ هماقأر جاد لا هسبلاوة-: :سلاءامسالااهنقل ىتحذاّ.سالا دب يلع ةريسلا نس> و :دهاجما
 1 ءوعاقياا كالتي راكذالا سل 0 رماا هب رواهبلاهجوتت :هدلب ىلاهحو :ا|يف ان ذم جام

 : ياسالاماءااىف يفوصلاو يناب را |ىلولارخافملابتا هانا خازلا ارحبلا («ز :.و) عافت الادوحولا يف هب

 ١ | تا سمتىدشالو ١ ةوذحو يدنق٠لكلةود 'ةراصو ع رب ىت> للاب ل م ىريعزلادمخ هلا

 ش ”هزاجأوجا ةاادسبلاو هفاخ متدك وأد وه ريس بسح يلع ةأ مسالا «:ةلودمعلاه ع ذحافذا مالا دب يلع

 رضحخ خ..شلا سا ردا وءاتفالا عسب ش ةماهلارحعلاو ةءالعلا ريكا ( 4: هوز كيل _ةااونيقاتلاب

 .ةيتولخلا قي رطيف دمعلا هءلعذخأو: هي ةواب همزالو ةدبدمةدمخسي .ثلا ىلع لغت من نالاسزج

 : ٍإ : فوصل خيشلا (من.)كيلدتل و د يارا سلا تاير

 3 7 مابا ىلعنخ أ ىد ركلا دوم خييشلا| خيش تام.كملاوىذايالاوتاماركل تحاس ل للا

 ظ «| | نيقلتلابءذاج ًاوةفيلخ راصو جاتلاهسبل ثلاكلا ف رحم لامفالا درع ناك هسالاهتقلو قي راعلاو
 00 ولا ريبكماعلاو صاخلاهدقتمي ةكربلارووش.ءوه م ا لع استلاو

 نأ .تافشاكهلو" روسو اع هللا ىلص ىبن :|5 : ردا ياماما ندو لو هياعدلا لع ليل

 0 قع كاسر هخعيش لاقت :ادعب كياستلاوداشرالل ماق يذلاوهو هب زق نءانحدحالو هبحكهشلا انعفن ةبيوع

 مالسالا خيش ةءالعلا خي شلاواطاة- لادم خيشلا يفوصلا طاصا خيرشلا وتههدعب نمد 0
 9 دج تعلادسمالا,امالاوذ آلا رهزالا ممايلا خش يواقرشلاهللادبع خسيشل انالوم نيملسل و

1 
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 ترق 1 را
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--- 
 ةيفيكلا فديسلا|ميلاراشأيتلاةعبسلا بتارملاو تلق يسهتنا كنع ك ريغبانلةذن ل

 لوالامسالا أميلع لاد صاخ مساب ةبن يح شم هب صلك يف سالو ةعيسلاءامسالا بن اسم ضفدقتملا

 هيف سفنلا يمستو وهكلاثلاو ةماولهيف سفنلا يح 7و هللا يناثااو ةراماهيف سفنا!ىمستو هللاالا هلاال /

 ةنئمطم هيف سفنا يم: وهيا ةراشالا ت سماك ةبالولا ند ديرملاها<مدق لواوهو ق>عبارلاو ةميلم

 ىمسلو راوق عباس ااوة.ضرمهدق سفنلا ىم توم وبق سدا ا ةدض ارهمف سفنلا ىهست و يح سماخعاو 0

 اهتيقأتو يرمسدلا ىف ذعبا ااالا ىنعاا نذالا يف نقلتاههلوال ااد.ءامابلكو نيقاتا اًةياغودو ةلماكهيف سفنلا

 - 4 فك يفهذه موقلاةل لسنا لعاو# لاثمملاعو لاوقأو لاعفأنيدي زلال احا .خيشلاء اريام بسحب

 زءهللأ نع هيوري وهو لي ريج نعهبو ري ودو سو هيأعهللا لص يب لان عةي ورمنيتلتلاو ديما ادع 1

 ع يلع نقل ل سو هيلع هللا ىلد يبن :ااو عب رالاة كت الملا اسو رنع هتياو رتاياو رلاضءيفو لجوأ]

 3 ايلعنأ ي جملا فسوي يديسل بورجلاولا لصوتلا يف بولقلاناحيب ريفاككلذةروصو هنعّشا يضدأأأ
 3 ىلعايل 0 يللاعت هّللاىلا قرطلا ب رقأ ل نأدهلل الو -رايلاقف 6-0 وهياعللا لص هللا لوسر لاس |

 2 « لاةفنو رك 5 ننإ :!لكور « ذلا ةليضن امله هنع هللا يضر ىلع ءلاقفذ تاو يف هللا "« ذةموادعكنلع

 1 را دا فيك لعل ع لاقت للا لوقا نسر وو ولع للا موقنال ىلعاي سو هيلعهللا يبد هللا وسر ظ

 0 ىناالاقف ممسأا 7 تا رهثالث تنأ ل قمت تارهثال؟ ين ه«عمسأو كينيع ضمت لاق هللا لوسراب /

 «دالثةنناالاهلاال ىلءلاق متع مسي يلعو هتوصاعفار هينيءاضمغ«تار «ثاللث هللاال اهلا ال ه#سو هيلع هللا :

0 

 .* امهنعلل يضراكرصبلا نسحلا لعن ةأمتعمسي سو هيلع هلل يل < ىن ارو هانا .خيعاضمغ«تارم

 نءدحا ىرعللانأ 1 ىطو.سلاطظنأ احلا لاق ني دحلا٠ ندرايخالاةلسللا ل هأدنعحا حملا ىلع

 ابيب- ىرصولانب سلا نك منيف 'هلا ىلع مدقمتينملانألوصالا يفر رقملا نمو يمد قملاءايغلا ع نعهلةمو ىلع

 ديبي مم ءاذلاا |. ةاوح ا لو وى كلااذو رعم نق وهو يئاطلا دواد نةلوهو يمجدعلا
 يرونيدلا داشمم ديد 1 نقل مثمالسالاايف ةرومشملا قرطلارئا ستقر ُ : هنعو يدادخلا دينا نيتف ءاطلإ

 هدا نةكلودو يركبللار ريغ نةلوهر ,نيدلا هبحو يذاقلان أو دو ىرونيدلاا دمت نةاوهو

 ودهويز اريشلا نيدلاب ,ثنقل وهو ىع 6-0 !ادمح نقاوهو 6 نيدلاس اهو نةلودو ىدورهسلا

 .قيرطلا لهأة سن هيلاو تول اا دم ىنأن :,ةاوهو ىناليكلا م هارب !نقلودهو ىز.ربتلا نيدلا لالجن تل

 نيدلاردع. نةلوهو ينولأع ا نيدلازعن ةأوهو قولا ءاينئخأو ةلوهو ينولار معرب نقلوهو

 ناطلس يلح نةلوهو 2 اتزرالا دممرب 'نآلو هو رادماادرو باص ىلا ورشلاى<نةلوهو يملارخنا

 .ىو رولا ل | عم ءأ ع نقلودو ينوما هسف ١١نايعش نقل وهو يداقوتااريخ ن نةلوهوةفيلخ ىلا رومشملا

 .ىدن دالع عدس ةلوهو ىثيحلا لالب يديس دق ر مه -2«سدقملاتبب فريغصاباب ىفنوفدملا وهو ١

 .هؤافلخوهدلو يدقق فطص»ن ةاوهو رم م انقب رطةبسن هءلاوةيكرتا ١١ ةغللاب نارا وسخ 0



 7 7 ها
 ِ / يف شوي وهو هياءبكسي رطملاو ايناح بهذو فلختي ف ديد ثراعمو ءاتشل زن ليلا لخداماف
 - رذعالاضي او رذعبهوديقتلو ءيجحلابا رك يديسايلاقف ةلاخلاءذهيف تث هع هل لاقف درا
 ١ انو# كلذ ريغملا لاكللايفءدق وأ اذه تاس لل اقفافاب تك ناو « ىلا ناكمال هذه ةلاخاو

  (هحنمو قداصلاخ ال ايبهاعدو هالو نس>هالوأو هئافلخ يلء هدق لاف هلاحقدص خيش هناا

 ظ 0 ' هقاد. تستر هش ذاتمالا طة دج و اكدهملا ذخاو ر « ذلانيتلتةيفيكو قئاقطانويعدهاراوارارسا

 0 هنذا نحيتوللاقيدصاا ىركيلاديسل هيلااهاسرادبملاذخا ةرود هذه هصنام ىرمهبل املاسنبا

 اا ل ىلبعن ا ةمئاطلا سفن ةعيابما ةيفك بتكام صنو ةيتولأل ةداسلاةقيرط يلع دوهعلاذخأب
 ١ _ هدبيف ينميلا هدي عذب وةحئافلا ارقيو ةلبقلا ل. ةنلاس# ع لاو ا وذاتءالا ىدببنيب

 ' ميا ارقب وذوعترو تارمثالت ”مظعلا لل رفغتسا يهملقهل لوقو هدادما نمادمتسههسفن هل اماسم

 لو زيلحتفلايف ين ءاةسابلاة١ رقرمن ريدق يلااحومن ب ونهللا يلا اوي وناون.1نيذل اهبااي يرحتلا
 - اهظعيلات هلو5 يلا ميك مالك هللا لو ءربءادتق هللا نوعاييانا كنوميابب نيذلا نا ىحو هاءدشالا

  ىلعماودلاو قي رطل اداروأ:مايقلابهيصوي و قيفوتايذخ الاودسفت' هللاوءدي و باكل اةحئافارقي من
 مسالا نيسقلتيةراشالا تءقواذاورطاوملا تاي ورا ص قو رطاولا ضرعو قي رفلااذه لها قوذ

 اش امسالا ديحوت ثلاشلا يفولاءفهريغالذا لاعفالا ديحوت باب هلحتحو ىتامال ا غاببل هنقل يفاغلا

 ىظحبل تا 01 ل او تان ملا لارا هجر د تافطصا اد. تارا ىميسالا ريسلا

 - ةيانعلاو ةياعرلاو ةياد لل ما لانو عب اوثادل مكي عب اساو سداسا'ىفو تاذللارفواب

 7 تبنلارب ظباضيإاتءارولو فيرشلاهطخ تكحاماذ هى .متن!نيملاعلا بر هللدلاو ةياردلاو

 8 ساركو 2 راك وهو ةنانالاتا وذلاحا و رأع فن يف ةيطالاتاحوتفلايفتءارمث هصئامر 0
 "| همال و رهطتيلف دير 1 يي ملال حبش 1 0 م 3

0 

 اذهب و هقلخ نب مرا للا 1 كم: كل ا 9 0 و

 ١ البس وذوعتبو هعباصأب هماهباض رقي او هتحارىلع هتحار عض ناب يف ادب رملادب ىلع ىنميلاهدبب
 ىلعللا يبدو هيلابوتأو ومويقلا يماوهالاهلاال يذلا ماظعااهللار د 6 نيلعلا بر شدملا لوقب مل
 االوشأو كديشأ ا ا 0انل ه هداعل دي رالوقبو كوع ص وهل اىلعو دشن ديس

 .جيشلا لوق. م هيلا عادوا دش مو هللايفاذيش هتانقدقىنأ كءايل وأو كاسرو كءايبن آو كتكمالم
 1 لاو هليقاف هللا ىفا دلو هتابقدق ىنأ كءا وأو كلسرو كا و ككل 5 كدهشاىنامهالا

 .دشراوان دش راوانب دهاوان دهاواد حاص ًارانحاد امهللا لوق,ناك وعدي م هيلع نكس:الودأ نكوديلع
 . انعطقي عطاق لكانععطقامهللا هبانتجاانقزراو الطاب لطابلاانراو هعارتاانمط'و ات قحلاانرا مهالااني

00 

7 

0 
1 

 اة امل



 اطل يي يعمل
 ةرفلالا ف يركل اد. لاقكاذاو ةيإ وا ف نعمل ذل نسا 3

 اوةرف دين جبنا ودحعمدق قرفماركلاةبتولغاو 0

 ةيلشاب رقاب اوغددقنء * ةياءلاانةي رطمهديخو 0

 ريخ تاكوئقاطبالا_ ؟تيلكت اهيق ع ا ءااة عب رشأاب ةديؤ.ةشير ايوا

 ناكو * في رششلا ثيدحلا يناك دبملا ل وقيام لضفأ حو هللاالاهلاالا بسال اهرك ذ نال قرطلا ظ
 كر خا .يكلادإ لاقي لجر ىلع ذ> اف نة اادعب موقلا قب رطو كولسلاب لغئش | هنعدللا ير حرت

 ةئس ماثلا نم ىركيلا ديسلاءدق# ةارواو ارش د يتاتف يرقملاب ف ل رخا ايل ذاشنا

 هللا د. عادم .كاوهو ديلا ةذهالا ضعب ةطساو 3 0 لع عمتجاف كلاودلاعز نين الثو ثالع

 يلقلا طايترالا 6 إب لصحف 4: اارظني كن ذك وهوهناا رظني اني دلال ا[ وهيا م قينلسلا

 ةراخح تال اء كبر هأأ 1 اذاديسلاٌةداعتناكو ناذئسالادعب ديسلا يدي نيب ساجو ماقمن

 رك ذلاب لغتشامث الاح دبل اهيلعذخاف طارترال لاك ىلا ةراغا ثالذو ابد مي هنوحالا كلذ لبق
 ثيسلاح روك دملا ىلداشلا دحأخيشلاو ى ركبلا ديسلا يللادللا ضعب يف هءانهيف يارن ةدهاجملاو

 "لاق ةجاح هم١كل لدديسل ادإ لأ ةفديلااض تنام قار اطأ | يفهلو> د يلع ةيئاعل دمحأ 2 ءشلاو

 يلذاشا|اهامر و نيفصن اهرمشف من لأ ةكتاماءذههللا ةفديسأادرب ءارذ>ةدير مباذاو نام هى

 ةينطايااةسنلا هو ذهوهنعلادقناو اح لاغل اذهل لاقندرسلا ربخافدبتنامثكتنامأ ذهل لاةو

 ةيئابلا يف هنع هللا ىضرضرافل نبا( لاقو) تييبلا له | نم بءبدو ىمرافلا ناولسأ مب راصلا

 يوان مسن نم انتمي يوفا عرش تبردقا مس 1

 5 .وهيلع هللا لد قداصاان 1 مسأ ىلء دكا ملا (لاقو) . :

 هور دهأ هس يع» 4 ىلا ل ةروصمدأ نب تك ناويللاو : 1 .:

 لا سرالا 4: 6س ان هنال هن ؛ظابلا ةيسنلا تح نو 3 "ال تارهو: ضامي ل مح ن.هلبأمدآناف : /:

 تدازو هئب ون تابقدي لسو: 1 كاذلو هحاطس اونالا ةيلعلاةرمضلا نهدمتسإملو ك7 الا يفهدعب 1 :

 امم رهظفةرور خمولءملان ل هلك كالذدر وام 00-0 يودسءا وح ره لج ودع -

 مسالاذاتسالا هنقل < يو 7 مولا هش رطيفرا اسم ان اهيلعةرمثلا با :رثل كلت نهد مظعأةبسنلاهذهنا

 ىذلا اوهو ماد لاق دصااو بدالالام الا خشلا ق يف: «عقيمل ده لاهيا عذخأ نيح نءو ٠ ثااثلاوىناغلا

 لأ 0 لبا هلًأساذ اال اللص ا هسا يف هلكت. ال ناكدنأ كلذ نف هرصع لها داسلل ودمدك :

 يأرا ا ءاساو ةيهاقلاىىلا هباللدر ضع يف سلجم يف ماكتلايهل ن ذأ ىت>هعم كلذ لمعتسإ لزيلو

 كالريخا د>اوالجر كي هللا يدين ال مهاب 25 و سا“ انااىلا طسد اهل لاق. ءاامبهجوبو هيلع سائلا لاب 1

 تلا يان دنعاو و ةعارطا عيقليللا ل أذ ة سم هل ل |اق روك ذملاهذيشنا ها قفن' [مود# ا 28
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 و جل  جح

 00 1 يمرر
5 

 3 ل
 كا

0 5 
 + كا فيفا مئاددلاللا فالس لمجاف *  كينكي ضرتعلادرايفور ذانا

 !_ءامهد_عيفاوو ليهلكنه * لسا وي ولا كنءعدباقاي هللا, هلوقو

 م باقل مونوتا ليبس كلايساو * *« [مسرمهمأن ا يمح مزلاو

 قل اوةفرعملا لأ زكعم بحصاو * قحلاقب رط كل -او ممطادا وجدل سيو هل وقاو

 انا رز ىقانانج لاخداو * قرشلا راج قرح يونلل لكألو

 ملك اشحلاو ىلقو 0 قوف * ملك:اامميلا زذ ايلعرطخ قيللان.هلو

 لس مالا الو قد هم 5 قع #* مسوىل سارلابا ذأ هرضيننأك شا

 1 ودمع و يندلا بدبحال مانمان بلا رسب مالسءادهاد_ هبامأ لذ الث ضعبلهئالسا سم (ندول

 | لوصول بيس كسلا ىلعهاياوأن ةثويوقتلا سالب هاياوهللأ المح دس الا دج دعسالا تلا

 2 '؟ةييذلاو ءافولاءدق ىلعما,قلاو ءافصلاب ةرعشملا لئاسولا ظنحم ةبنملا لئاسرلا ت اسودقن ىوقالا

 "ا وابعلا لابق ادنعاصوصخ شفنوةكر رح لك يف سفنلا كرحتتلا من: همودن نك يفاون "يفتح هرسمإ و :
 | الا اعدلز رو داهلا ف.ساهتعدمغ نأ ىتن خالق داصرملابنيرهممالوا واهناف داشرالاو ةدماغلا مهماطو

 م 0 هذ كض ةاو وج تك :عنمو 4 لايك 21 لغو هيلا كيلق فرصا 5 1 قدصلا كك. لا تهد وودلا. انقا

 : لامدقانةيرط نءنملا: ذاتسالوقهدشت 7 لائلاهب لغشت 0 دهعلا قوه اعكذخأ

 ا ١ هدصإ يح« لولا بغدمأن 57 * ةصهازءانال_ق 5 انا ردنملا

 1 : «ذعل عل نم اما دنا ن او #* افطاو دصلاهيسح انعدص نمو

 ..هددع كرب يلعهيفاكذ انأو 0 قرف مث الاف نمو

 هدعب مم انس اتعانأو * اح دعت امل :اددغاناو

 | الوبرضب رج زتالو.داعسال ىجرأ وهذا دارفنالا ل :ءكلاذ نكح يلف هداش 0 او ةمرتللد 0 .و

 .كلعو ضرغا ك..حصن ' نلالو ض 0 نمت غتانالو سال يندب رملل عقوأ .عركلذناف سانلا نيب رم

 ” ةظلقلا و ناد وهم فطلااو بدآلا و ناسحاب ب>اص نا. ريا نال كر ان ناوخالاب ققرلاب

 00 :كساو كنعد أم لكلو كلو ل ا سفصلا ع ةداوليقلاولا ةلاحرطافنأقإ سيلفا

 0 ىضرحبشا و © ريسلا يف ريسملاو حتتفلا دب نمو ريخ لكب ان رشا امه تامعن ارش اف كرساماني رة دام

 ِ . نسح حي شنااهز 9 لوطي ثاداعءقراوذو تل اكمو بقائمة نع هللا.

 - يروهمدلادس م ثلاةمالمعلا كلاذك ؟وذاذسالا ص وصخ يف هع يذلا هيد ؟يفدمشإ فورم كلا

 ٍّ كلاذ ريغوه- اكو خ.يشلابقان٠يف فا و.هل ىوالطاب فور ىىلل

 م لالا لدا دحايوا طارت يدعس يلا 4 0 يهوا# ة .:ولخلاقب رطيدهملاذ+از ذيف 0

 3 0 اوهاذهواضطياا طاح ردحا ش امم رئاكدبفا لك يدش لا ل هلك ابرةلاباضي |نوف رعي و



0-0-0 

 امهونينني تمظنو ٠
 اال 1 #* تشاع 00 جاومأي قوشرا#

 اهينالفلا عر يسدق نداشب * افنش يركلا فيَ 1 1

 ىنيلخلا خي هنا ىلع قون :اعيشلا لذ دو * هراضدحت أ ةوق نس و هلغفب صعاشلا نعذاف (لاق) '

 مهاع بذغو مثد رطدق ىنيلطاخيشلا ناكو ىصاعملاب نير ها>:هةعاحيف اعفشت» هدنع سااجوهو

 لاقف زيز.لاه؛اتك يف لاقكىضريالهللاناف معيض رأت نك اذا هللاقنمهنءاضرلايفىفودلاهلاسن

 لاقفامهامهل لِيقذ ناشي يف رمح دق ىنةملاذائسالا
 ىخرص لزت مل قافنب مهمولق  رفن نع ن الا ىئاضرنوبلطتأ
 قضررال هللا ناف يضر[ تنك نأ م ارخرال قدننلا حبش اوزهاجب

 ( جزذار«نملاقو
 يباس+_ي,طيفا * يشاوايتفابالو باقال تلمام اذا * ىدلقاي هللا كاعر

 ىحيوطا ىف ينيدف * الهم يلذ اي الم و

 هتل>ر ماء لاقوهريغدحاو ريغاهرط ثواهسةخو يقي دصلا ير 8 .بلا الوم تايبالاءذكرطقتلو
 ثتحلارحب نمةديصقب هب انجاح دام ىتيدصلاديسلا ةرايزل سدقملا دب ىلا

 اكلات راها «ب موتا جحاكيلاسو ايلا سك افرع احن شا 2
 ايحوىنعملا امحأ *فرعبيطاوقشنتساو ايحواتاماوباط * ىلاعملا ب رلاوهاس
 16 لاك ناب ع لفن هدي مفر العام دك الب * مزلاو سفنلانعجرخا

 اننوارست ردو * ترذقب تر شايت : ةيعساتلتم نلخحاو + ريخ ةينكب فطر
 ايمساهاضترا مث * رسلاهافطصا دق يقر ىلاعملا ارذ * تماستدق ةرسض- نه
 ايده: سانال # ىدعتي نه ل اينساا ماملالان * ماق٠ ىدحخ

 انيق ىدلا ناو 2 ناعب ققزرلا ننااب .- اعاويلا عملا *2 ونسوي ا

 ايجيتيملا هيابلق # ىوحا نهحوف ايث موري اع # فورصني4هرنبل

 ايرعابيرغىسسمأ * اوس ن .ميبيسح اضم ناشدت” برشا دي لك
 امن لاا * بصلاق املالاو ا.لالوسرلا ىلع *# ىبر لسو ىلسحص

 ةثالثىلع ايلاوملا نال رنكملا نمايلاوه هلو اريث“ 5 اخنلا يناميال مدالءارقالاو ءاقلالابهلافتشال ناكو

 ا 8 ردكلملاولرقلا لعل متشا امويلللاو ل 4 ىلع لمدشا امايق رقاافرفكمو قدلب وايقرق ماسقأ
 (هلوق كلذ نش )ظعاوملا ىلع مش اامءافلا

 كيكشتلا نم ل يي للا لهأك نع عد * كيلستلاو هللا لدم َّق ارط يخ'.٠أ

2 1 



 ا للا لا
 يح اوردام * لاككلاس بالج يف بحشملا اروؤه * يلادبدق الالهاي

 :" رلسلا جاو * ياس كيعاداؤنو باقلاب سل * ىلا> كنه اءاقنا

 الا ومدشنا )

 رمهقافرلا توناد رجفلا انازححم * رملا موصو كنءاوق ليلاب ةايحم

 ا تبقب ىر< الو هعو دادزأ # ردن مابك ر حسب دف ردعفلا يجامل

 0 امهر ركو )

 يريسصأ تنأو اندلا يف ماو لغم لك ى ننعلا 01 امظأ أ

 ريس لك ريك يلع ريدق * يبكذل م>ار ىف ءضلا ريسخ

 "ريسب لاقع ادييلا يف عاض اذا 0 يجلا يعار يلع راعو .
 ( اًسيادعنأو (

 "01 اتلضاووأ تامزأ تلحوأ * تنانوأ كادوا ترج وأ 0
 رحل الو كلام دمعلا لع انو ع تدك كلقلا يف يذلا سمانا تن

 لاصاص 00 قاخ نب يناس * لاصلص ينملالك ايتلقاذا نماي 0

 لاس لس امدلاب ينرع عمداي تلقو * لاسلس ادراب ا .ر ترك اذن اذا

 ةينيعبسلا تيب غلب أامهل تلق نسح خييشلاا ( لاق )
 هنانب يعديري راسو 1 :لز حر ميسنلا ت ل رطخ

 هلوق هن :هغلب 101 (لاقف)

 رثأ يرظن نم هولا ناكم ٍهيفو # هدخا حلب .صاق يبق 0

 م موب امسح راو #« هدد ا ركفي ضو

 ىحايدلا فد ثذياماريثك هت هتعمسو ( لاق )

 همدعتري 1 ذلاهدحوت ناري * ههد 5 بصل مارغلا لتخ

 هحرت تنك اهياع تعاطاول * هب نقلع تاقالعب هل حمشاو

 دشن, ةرص هدعمسو ( لاق )

 بتاك الب اطخدق نيرطس # هب اوفا ال ىىلق-:اوشتف ول

 بااح قف تيللال ١ بحو #«.باح يف دعوا معلا 5 1

 (اذياةيصدشن او )

 ١ "لتمول | ت القنا * -ىقزةمعن تدحجح لحالا ميعتلاوه .* لاو ءامو زيخ

 ١ ا حام تك أ هل تاقنام ول هيف يح راطنهتن رعمو مظنلا يعدي ىعاش ان دنع ناك ةسعمىل (لاق و)



 5 0 د :
 حشوملاو بسنلاىهىتلا ةي رعشا|نوذفلا راس يلءةلحت شان ءاع>و ىناخلا حدب قلاش ةامسللا ظ
 ةذبن ىلعو رفكم لاو قيلباواقر ةلاةثالثاهءاونأ ايلاوملاو قا اواموفلاو ناكو ناكو لجزلاو تدب ودلاو 0

 رحشملاو يصلان حو عالطالا عسو وءاطقرلاةيللاو تالط ملاك ةيميدبلا تانسحلاو تاحشوملانم ]ا
 انلاومتلمعفايلاوملا نفيف كاذذاتنكو سايتقالا ىعونو باقلاو فحصملاو يمملاو زغالاو سان انطاوب لال

 راكشكلاو تلق هد ضي الا شدعاا و + راحتي زلاب تاق قل تمار وايقرق ١

 راط يلقعتلق يراضاعا يفلوقتشااولاق راطنقلاب تلق قببطملا ب 1 ا 0007
 ةياااورالاد زاب هبح الانا حزام ىل لاقو كحضفايل اوملا هت دشنأو هنريخاف بتكت مفتنأىل لاقت 20

 لقملاو تلق هبحني وشهضيبلاو *# يلسملاب تلق سمدملاب لاولق" دشناو وود |
 هنوالم كيزلا هئوذج كنج ىل اع افيطلاح رش موقلا ناساب ايلاوملا اذه تحرشدقو لاق ٠
 راجبنلاو راجتاادنع مسلاو بز واعحوطسلاو 1 !!قوفرجاتااو رجاتلا يجي يت>اهلكاام تفلح ٠
 هزواع هخرفلاو هرفلا ناب يف هضيلاو هضيب زواعدادحخلاو دادط اديعرا ل وامس نواعل

 58 ينتءاعامألا مل ال تلق هذه ينءءام ىردب س 00 نأر>الاىف هحمقلاو هحمق

 1: ٍ جوزمللا ىهاوالا يدجالا فالسلاو يالا رسل ىنعي ( هبونل» تيزلا هتودح 520 0

 م الإ منال دصتملا نافاطو' أ ) اهلك ام تفاح ( ا رادملا بيرقتااوبرقلاحارب

 4, دشرملا هيدارااو صماعلا كاملا ىأ (رجاتلا يجيتح ) هلرادل صحم 'ىثلك لبق كلاسلاو ةليسو
 الإ حورألاو نمقبأل وار جرام ( ا قوذرجاتااو ) لصاولا يب رملاول» ملا ]|
 نكميالد ا هيلعرادملان ا ثيح * هيلادب لصوت - زواع حوط لاو ) عودا ا و حارب 98 ّْ

 امو ىأ ( داحلاد ةءل_لاو) ج أرعااأيحاص ىل والاب ]ءفل نكم أولو جارعمالد دودص : ١

 زاحنلاو )لصاولاكإملا لماكلاذاةسالاوهورادنلاودهت 1 نمهيك رييك صوهتءاقال صوص |

 هعئاص ( دادخلا انعرامسملاو ) لوص+لالزاللدوي يك لوصولاوبرقلا لسه تدم ( رامس» زواع ٠

 يحهيف طرغبال يلاغلاو ىثالب يثن وكب الذا ( هضِرب زواعدا د1 او) هب رس ويحب ميقملاهب صوصخملا

 بعزل ةاهدارأ نق ( ه>رفاانطب فةضيبلاو ) ةرجالا هل مع ىلع ق+ةسا هسمأ مثاو المع لمس نمو.

 ةخأ) خفتتت اهب سفن 5 ه>مق هزواعدخ رفلاو) اهذخص نءةدرفنمو اهفدص يف ةءورخم !م انش

 نارجالاو)نا:ءلاواهن رظاهنال (نا رجال اينةحمتلاو ) اهفو> وام ىعذ ندكلاذو | مموجيفام ىف لدا 1

 لكف داعسالا ضاير يف عترينأ دارأن مل داهجالاو دجلاالا سيلاهماردو ( ساردلا ةزوأع
 لك اولانو اهلك لبسلا مط تي وط صاوخمثو امعطقيهريسل ةفاسمو اهدعصي كالاسا تاحردهذه ١

 ف هداّشن ا نم عم امو ( دحلاةة.ة>وه يذلا حزملا اذههللا كمحر رظناف يمتنا ىهتشه نه اوهارام 3

 (ىواحالدلا حشوميجايدلا ٠



 ْ .نارودلا ةعادنوحاطلاو بدرالا وحنم ويل قويا نه. 4 دب بنار ناكو ةرهاطظو 4 ف>تالصو:

00 ْ 
00 0 0000 1 0 1 

 ” ةينيعلا ةسردملا ىلاا.مْثايت>هعمراسف ب. رقناكمىلا راش آو نيك 20

 7 كلدمبدت و كيلع يس نالف يدساي4 لاقو مهاردلابةئ الم ة+رحلجرلا ج رخافاسلجئاهالخ دف
 'افءاظ ءاذا رأو مهار ,دلا نمدفك المو اهحدنو هنماهذخافاطوبقب يظحين أدي ريو فهاردلا» لهب ىجم

 ” مالقالا رم 5و تيبلاىلا خيشلا ب هذو لجرلاك ااذهقرافمث ًايضابنندخ (اليفاوو عئتمافاهلماط

 ظ 3 تارس جاهلا ارق وءاملعلا عمة رضحيم وتلا محو سو ردلا دقعو معلا ىلع ل بقوا ةنحيتلايلاهيف
 -.اهأرقوام يك ةلعادب شح ةيشاحو د مدسلار و قومشالاو عماوإلا ع. .حكلذكو هلع بت -كو

 0” دك 0-1 ع قولا نيهاشى ديس: و ازىلاددرت ناكوذتتح نما. دلاه 10220 فافداودلاو

 ٍ | قت ضورعلا لب لذتشاو هيلاهس ريلاؤ هه رادو زعلا ىنط همةمالاعلا خب, ثااناكو د ةرص ربخ

 : خيشلا ةمالعلاهنخاك مم ل لال 4 .طو ه دله بااغهيلعج رو رثذلاو ملظنلا قاعو هيقعارب

 0 ولا ةءبفرلات أ 0 رحالاو ة هولا نلالنا الاب حاص ىمدنغلا ليعمسأ حء .ثلاو بف سوب

 . يريكلاةل+ا ليز و 'راعزاد جا ثااويتالل غلا يش 00 تل خيشو نيةسو

 ش ه :االحو ه2 000 هلآ الو راقووة به هسلا < ىلع ناك و مهنه نب روك ذملا مج ارث يتوهاك م هراغو

 كمالسأل دضعلاة لاسر ح رش ىلع ةيشاحور وبشملاهثرأ 5 0 ءارقالاوءا ةاالاب هلا ذال فيل اتا ناعز لو

 حرش ىلعو دع دهسا رية ىلعو ر >> نءال ةيزمطا حرش ىلعو ضنا ارغلايف يروذنشلا قلعو

 . اهندلا سيلو ادج عبطلامم ركن كو ةروهسمرخأ فيئاص] هلوقلباقملاو ربا ىفةيخر 0-_ اءال يدق رمسلا

  رودلانم اليدق بح و ىلع ناك اهضيب ًاةيحللا مظعلكشلا ب بيهايادسلا لي >ةمقالو ردقد دنع

 ىلع يطا يفناكو , هاهم و هلاك كلذ نوماس الس انلارثك اوذطغب هادا ىلع نيعلا يركن ؟ناكو

 .راهظأو اة كانا م تالاعرلا نهولو ماك: هلك مالكل ءؤاغصا هقالخا مراكهنمو ميظع باج

 ْ ”ةجاح نعاناسناهل اس ولهنا هقالخا ماك ن هو هاوعد يفهلإس ا ايعدمت| رنهو هياعل اطاولو ب لا

 00 .تاقددصدهلو ايندلا نه يشب هلم أ قلعميالو احارشناو اسن اكاذإد 0 امةئثاك هلا هاطع اه ءلع

 25 وعب رالا هتدنام ىلع عمتج وارامو اليا نيدراولادورو مطقنيالو ركسلات اب رمشو نبلا قد كل ذك و

 ل أو ضرالاراطق يف هرك ذعاشو 2 ملا نيمستنملاو هعاش 1 توين يلع فرب ودك نوطسخلاو

 اند 1 باط نم لكذ كولعدلاو ريهالاو دل هقو كوأملاهيداهو ضرعلاو لوطا ؛نودفاول )هيلع

 بسن يف هناا يذلا هبأ لك يف همش نس > خش ثلا دو ارطااضأ هقز 0 ها حور >> ...الاوأاندلا

 هحدمف 0 عضو ىتا!ةماقملا يب 2 0 1 أ ينل زم. ٠يفام ونهب .هلاعم معتمر " لاق 4.3 هوا ٠١ رالا

 د
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 سضزالا يف هحامصب هيلع يل»و كلو ةئامو نيناأو 0 ةدس رفص ريثع ىذاح سما : |

 نب باهولا ديع خيشلا حاصلا هدجولا 3 تامو 2 هللا همحر نب رواخملاب ٠ نئندو لئاح ا ف

 خ نب.نيدلا سوش بطقلا نادمحأ نيديزيإب ن.نيدلا روننب باهولا دبع نب نيدلا ىز : 0 : ٍ

 خء.شماو رظنلا يلون مربك ًاوهو ةثال العلا ةوخالا دعا ولك يننانثلا ينيب ثلا دو'د نيد ذ 06

 00 4 ,وازلا رمع و سرا ام كدعلر الو احيلم أريس امن راف هسأ دعل هدج مام َ

 ْ اراوم رمصم دروو نيدشنملا ىلع قدغيو دحلان ةللو مويلك ر < نذلا ةقلح ماقأو نيدذاولا 0 ا

 اهامس ةيسوالاة قي ظلا يف ةلاسر يت مدسلا ا >يةهمسا فلاوهنافو دعب اهئمو هدلاوةيحامتم

 مايأتل لن طع ضتقملر ميلا أ را قو باز>الاو ة 4 ردلا دا سيف بارالا ةلاقع

 هدابيلا هياوهذو نذ ةكو لسغو فلو ةئامو نيناموىدحا ةئس ةدعقلا ىذة ضدحالاةلب | يتونو+

 كردأن و رع واما ءوناعو له ه2 وأ مامطا|ةمالعلامامالا خب ثلا 6 تامود# هفاللس ًادنعدوقدت

 دمج نيدلا وةل لا سمش قكرف :لك يف هءدقت ىلع عمجاو قب ةحتلاو لاكلايهلد ورشملا لوالا هكردنملام : 1 رم

 ملاسديسلاةنبا كل هد سلا صوهيب امانحب دحح رشوه و ىواايناشلايوان ملا ملاسنبا

 نيسحلا مامالا ىلا هبسأ ىسهتنيو جاملاةكريب نوفدملا عطربديسلانبا مم ركلادبعن ىلع نب دمنا ٠
 ةئاملاسأر ىلع دلو فانعلا نم ةباغىلعناكو رصخوا مالا تل هنعهللا ىذز

 تيلغو قون و نا يواننحاهيلاةمسنلاو ًاعن اهب و سد للاعاو م هب د رقرصقلاب نفح م دملا 0

 خيشلاةراشاب» وبأءزجح ار ارو لا نا كامارو امالازك ذي ال راض ى> ةسسقلا هنا
 نونا ظفحي ل غتثامثنار لا لح 1ك ةرهاقلابةنسةرشع عد 0 رمخو ىشييشبلا فو رلا دبع 1 0 ْ

 هرصعءاملعن يملا ذخأو كاذريغو عاجسشاباو ة 4م راو ةرهوجلاو ملا هيفلأ ظفش 1 ظ

 سب ردتااو ءاتفالاهو زاح أو هخاشأةايحقدافأو قر دو ازفاو روك مسوردمزالو دهنجاو ١ ا

 هقفلابتكن م كلذريغو دعسلارصتخيو جبهخلاو عماوجلا عمجو ينومشالاك ةقيقدلابةكلاارقاف.
 ملعب رخنو مهنعذخ أ نيذلاه>ا .ثأو نيرشعو نيتنث اماعمالكلاو ثيدحلاو لودالاو قلعالاو 000

 خيشلاو ي ولملا دمحأخيشلا و يشيشبلا فو راد ويب ريدلا د خيشلاو قيللادحأخيشلا 1

 ا نهو ريغضلا رق خشلاو يويدلاو د دع خل -- .ثلاو يولالا ف -ورخشلاو ىاجسلا دم ٍ

 ثردخلاو ريسفتلاهن :ءذخأ ت تمملا نباي ريهشلا ىطايمدلا ى ىلا خيا ندا ُ رض نيذلا ١

 :سو دواد ىبأن سو )سمو يراخبلاحيحصو ىلازغلا ماماللءارحالاو تالسأسملاو تادنسملاو .
 07 و طسوالا مجعملا وىاربطااري .بكلامدعملاو ىتفاشلاد:-هو اظوملاوهجام نبا نئسو ىاسنلا :

 8 ادار يقو تزخر من نأ انئاساةلطلاو ىروباسنلل كردتسملاو نادح نباجعم 8 1

 كاذذاناكو لوةاملاو لوقءملاومسي مهب ن.و معلا ة بلط لج هءزال ةدافالل ساجنيحو مولغلا يف مدقتلاو



 هيأع عبو السم نوعل رآوةسخ يهو ةليةءنبا هذعش و 017 لسعد

 4 .تنأ دعل ا هيقنو ةقر لا هسبلاو ةصاخلاو ةماعلا هسرد مالو كم هلاموس لسطظلملاافل ١

 خيشلاو ىز دارا ريخصلا د مث ثلاو 4. .ةفل' نا باهش لاو فونملا روصخوم خيشلا سو لورق ل

 ش 0
 ظ ” عتاببتلا ب قكض ا مماقلا يبأ نيدمحتن دم ىلعالاهدح فوضنلاو 8 تدب نم ىف 0 ىديزلا

 يذلا وهو ةسرتلاو كيلستلايف هدة ناخد نإ نم رلا دبع هد .ة>و راو

 كيلا ةنس ,محرتملادلؤن آلا تب رخ درب ز لف أي رف يو ةحاج زااب ل قناكو هلام .ءودلهأب ديب ريد

 / نيدلا ءالغ خيشلا دنسملا مامالا نع د عرعر بالو نوملا ضعبو نا رقلا ظفحو ديكو ةءاقو

 . ىلع خيشلاو صاّلا ليعمسأ نب حافلا دبع دنسملاو لدهالا رمع نب ىحي ديشلاو ل

 | ل نايل خلا هبارقةيانعبوهدلاو# انسب يمجتعلا نسح خرشلا ك0 نممزاجاو 2 لا را

 ةتسلا بتكلا هنع يور ةليقءدهم خيشلا نع زكءذخأف نار طاىلا ذوو كمل ” يحاحزملا

 . هقفلا ىف يروهاللا ميركلادبعخ. ثلا يلءرمضحو هك ح وعدنا او اهطرسشي تاللسلسملا هنع لمحو

 دبع خسيشلا سوردرض>و بلاط هنع ىنختسيال لوقيو قيكسحال اةءارقىلع هةحيناكو لوصالاو

 دمحم خييشلا نع ةنيدملاو ىكشتاا ديعس نبدهو ىمجملا نسح نبد#تو يللا نيدلا ان ن عيا

 ايراد همزال يدنسلا ة ةايددمحم خ . كاز ةجنلا عكا ؟اوأنمعمس ىدركلا صهاط

 نيد رحصلا ىذت يمد# ديلا انخيش هيلءععمسوةدافالاو سل ردذلا يلع ل ل.ةافدمب زملاداعو ةتسلا:

 لذالا فارخ مايأدبف دكعناكديب زجراخ لخئلا عض وماذ رلانيعىف هياءهنءارقب هلك يف اسدلا نش

 | 2 تا نيم را ىلاهجوت احا لاق هتهحرب يف رز 5 ذاذك روك ذل نيش جرختب و هب كك

 ثدحلا ه.قفلا ةمالعلات تيثلامامالا خي 5 * تامو 3 فاو ةنامو نينا ءو يدحاةنسةحألا ىذ ىف

 ىدارفنلا اس خيشلا ىلع هقنتىرمزالا لاما يوالحطلا ىنطصم نب ىحنب ىلعن, رم خيشلا١

 يوامعلاد اخيبعللاو ىلب :انلاذلع أ نيبا# ثاان 6 ثيدلا عمو يديا ملاوايواربشلاو ىوللادجأ

 ْ نكد فوم عم اا سردو نوذفلايفرهمتو ىردافلا ىشن رحلا دمحأنب 5 هذيلا أو

 ءانعال يب أ مهميف 4 ةطلملا راديملا هحوبو مولع لا يف مدقتلا 4 ءلاريشأو هتيصراطو ه أر همش ساق
8 

 1 كاذيف هنااا 5 هز:ع يلو أ وصايا ىفث يدا ىفاسوردكائ هى و ةباحالا»لب , وقفرصوه

 اذه امنع مالو تاو ةلامو نيعلار اوبس ةنسيف كلذو *: ها - اضم اززءهفردو تفولا

 رايدلا يلا ءرفس لبق كلذوهيف سب ردئال ,حرتالا نيعن ةنسلا كان ىفةيكب زالابهدجسمءانب ىلغدزاقلا'
 دوهشملاب هربغو اطوملا رق ٍ ءاقاال اةدو>حو نايس || ةيودعو ريرةّلا نس> يف اروهشمناك وةيموزلا

 ثيدطا هءلع عمسيف ةىماذشاةزمح موحرملاىلا ةمج لك يف علطي ناكو خارشالازاج او دافأو ينيسحلا

 قو دع بولقلا 2 عقو همالكلو 8 راقوو ةيره هيلعو نا 8مس>- داّقتعا هيف سأنال ناكوب

1 



 7 0 ا و رك ل ع يس م ءاع

5 -88- 
 نتم ىلع ناحرش اهنم ةريثك تافلؤ هنءهللا ىضرهلو ** هريرقت نه يزقأ رار دع

 بسنلا مظنو ةيهورج . الاحرشوةينيمسا ملا يلع حرشو ةيدنقرمسلا يلع كا ذك ناح ا هد راسل دا 0 ظ

 ثالاز ةَرَس ينيسحلا دب شملابهأ ماا ةجاميدح حرش ىلع ر ردلادوقع وي رحغلاة ديقعحرش و اهحرش هوا

 ىلع تاولص م 2-0 عومو زاحلا ىف ماصعالهةلاسر بيب رعت و ابحر شو تاهجوملاملظن و نإ رسعو ا

 ءالم لاعت و خايش الا اهسردي 0 اطلا يديإبةلوادتم ةأ وق :2هةروهش» هنافلؤمو سو هي اعلا لد يبتاا

 عاونأةفلع كافرا موب لك يف هيلعأ ارذب كلذعمو شار لا 0 0 هل ريم يف كالذل عطقناو .:

 مهنمو مهدتنيو ماع كو 0 هنوريجتسإ و هيلع نو رق وقف ' الآ قم هسأت كيرا 5

 هذه ىلعم انو سأ وما عتمم ناكو 9 طوعدب و هسأفت ًابمهدمي ف ءاعدلا بلطو كريتااو داير زا هيتأب ن

 ندد لا كابو نين اكو ىدحاة: رس لوالا عمور مش فص هيف و ىد- 0 امس لا * هل || رمال ! ١

 هنعهللاىذر همظن 0 ْ

 دك امد 0 م كل * اهب ماسك در كل تنيك لك
 اح دادوال ريدب لك ناك #1 امل يك رد 5 لوالا لكل

 المتك اذزكشلا بور( ترس « الك 5 ماس لبا ردي حل
 نئدودن ود لو ك..س ةساطقلا ىلونهنا تدل ناب هافورع أ يلا املا دمخ خمشلا | ةدحعيش رخو 0 ١

 اهخكران تيبةديصةب يواكدال هللا دبع خيشلا هاثر وهلدعأعض وه يف ىنيتحلا دهشملاب 1 1

 يناولملا دحأ حال لع * ياررلا ملاع ءلا هللا مدر 1

 يلاملا ىسنهبلا ىنيسحلا نيدباعلاني زن نسحلا نبيحلادبع ملاصلامامالا خييشلا 6 تامو 9# ١

 5 ليلخ خيشلا نءذخاف رص٠ىلامدقو لاو نيناعو ثالثةنم امتيبلادلو .قالو لير

 هللا دبع خيبشلاو ىرمغلا د خبشلاو يحيفطالا دج خبشلاو فاقرزلا دمت خش اوىنرشنلا دم خي تا ش

 نعذ اف فل اداة تالة جتحو ى# وش دم“ خو ثلاو فسوي نب دم خييثلاو 2 5 ٍ

 ةيدحالا فق ىولعلا ىلع نب دمح ديسأاو ةيل ذاشلا همي رطلاب يعام اا رم دجال ىلخنا او يرس لا ! 8 ١

 ىريطخلا ع ءاحلاب سردو ٍيثوأو طلا ىلع خيشلا ثدحملا سورد ري2>و هيو هلا ينزع وش 2 ثااو 1 ا 1

 تانكلاب 00 2 نع أعمدسم ةيدشلا رونع أرمعم أنهم اخشناكو ةيلطلا ءافآو قالوس ا

 هيلع يلصو قالوربهلزمع لاو لاحت نيناغو يدحاةنس نايعش ىرشع يداح نيثالاة ل يفوس ع 0

  نودقة سن ةدسلادهةمدر ةءافلأا نفاد يلا قانءال ا يلع لمحو لب اح ديشسفرتلا !ا ماجاب 1 1

 قيدصلا د راى 0 يأنبق ااخلاديعةمالا يدتقمو ة:دلامامأ خيشلا 3 كاف 0 هللاهمحو 3 0

 ىجاحزملا يرعشالا ىرمتلا مساق ملا يبأ ندم ندم نإ نةهراادبع نبدي نب دمت نب نيزلانبا
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 يب -

 ١ نايس - دلال ايرقناو كلا د يل زلاب فو رعملا

 ا مز دحو أن اكو ىلا 1 سردو نونغلا يف عم هةوبجت ورهموهسو ردلا يعم راسد يت َد->همزالو تايزلا

 ' 00 تادالمل ع - .ثلاهل أع دبعلا هذ :م نةلثو ىنذخلا خيذدلاسو ردارخا 0 تالوةعملا ىف

 يحانلاب سانلا عقتيهتذمال:دح أ مهيلا ل سري ناب خيشلا يف دقتعي . زمن ةراوطاخياش.دحأ نه باتكهءاج
 ١ وماثلال ا. الاب رمانلا تقل ةروح ]اسال والو هزاخأ وهسيلاف بملا اذهل نيدملا وهناكف

 ١ . ثاهريم اهب ى ينتءاوةروجعمبلاب نطةفاهعرزيا ضرالا نه ءارناج لا ومطقأوم دخو مشحو عساو لزنمدل

 : انج شأر ,و هسمأجارو رك ذلاس < <ماقأو دوج ءاا عطقو يتن أو سر دف هللا دب ءنبليعمسأ برعلا

 ٠ 1 وأو ديعصلابلاوحالات تبث تاعو رزواديبعو ىنثا و٠وتاراقعكالةوادج ىر أو مفشو عفنو

 ام هع واه و !نمدجت رص. يلا ىنأف هلاح تحز >ْرو ىضارالا ن.هديامذخأو جرتملا

 4 تاموإ# فا وةئاءونيناثو ىدحاةئسرخ اوآىف تام يت> ةروحملاب ل ازا هو لئاط ىلع لهو

 م نفس وين بحاستنلا دبع نيدحأ خب ثلا ويشلا شو تفولادع: ا امالا

 ا هلا ودر رو نا سا ورق ا دل:ىرهزالا يبناشلا ى ولملايريجلا

 |حاض نب .نامءاسنإ نبدل' فيس نب يلع نب نس > نب نسس> نب سماع تن ةن 1 فاأونينامو
 | 10 1ر1 د راكلا نعذحأو ةريك_ةياذغم ول لاب هرغص نم ينتعا ين سك يوارغملا ىلع نب باعقلا

 افؤرلا د.ءخيشلاو يف ونملاروصن.خب .كاوهيقفلا نيدحأ بام ثلاهخوش نق دادجالاب دافحالا قملاو '

1 

 2 اهولاابعخم تلاو مرح 0 "ويلا باهدلاويسباطالارو هن« ندم خيبشلاو ينم شدا

 ا

 حبق ثلاوىخوطلانا وذرخ .شلاو يوبدل' هب ردع خشن لاو يملا بدمع زءلاوبأو يواندنطلا .

 ف تالاوباو ىحتويلا مهاربا نب لعضيفاوباو ىو ديالا صاع نب ىلعرباج بأ هلاخو يلح داو ا

 شلاو يزازرولاد>ا نبنمرادبعنبدع ةكلاملا زمو ةيعئاشنلا ءالؤه يجيلملا نمحرلا دبع نبا

 1 ديعنبدمج خ حد .ثلاو 5 لهحا خمشلاو واط: لا مالسلا دبع نير حلاو يئاقر زااد#

 ” دا نامل ويك زي ناو ىنكل 2 كاو يوارفنلا د خيشلاو يماملجسلا
 نيهرطاىلا لحرو ردن :كسأب ريهشن أري رمفلا يف سا ىلع نب ىلعديسل اةيفنللا نءو ا

 زاجاو ةتسلا بتكلا لئاواو ةبلوالا يلحنااو ىرمصبلا ىلع عسف فلاوةثامونيرمشعو نين
 :زاجا تل دو يناروكلا ىما لال مويناميل سي رداخ.شلاه زاحاويفا روكلا رهاطدح تفل و

 اعل وعملا تالكسشملا ل يفهيلارا.ثملاهتقوماماوهو ره ىلاداعومومعلا ىف يفاروكل |مهاربا خبشلا
 0 سائلا هب عفت او ننكلا بااغاذكوارا سيما رقأتالوةنملاو تالوةعءملايف

2 

--- 
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 يدتمد#ديسلاو يبدل تاع اخرا رسال رب تينا روحك 0

 لاجر نمهباهةح يف لوقي و هنأشا ا ىئيفعلا خب ا رهد بيجاعأ ن«ناكذ ةإهجاب و يقعلا خيشلاو 7

 ىلا غي ا در ومةنيدملا ىلا داعم ةيمورلار بدلا ىلاهجوتوانا يعل سو هيلع هللا يل« :ايري نمهناو ةرضحلا| ْ

 تاءار لادا هل ترهظوامبنطقوةيءورلا رايدل' ىلا هجوت ٌرهزالاعماجلابرقلزنو كاذدعب سس ١1
 1 الجال اءافاو تح ةنس> ةلاح ىلع كانهلزيهلو نودي يصو عار رتاهلراصو هتاكت تاعو هتيصراطو ش 1

 خرفلاة العلا لالا هيقفاا #4 تأ ءو ف هحماسو ىلاعت هلل' همحر ه دعب نءهدل وفلخو نيناثلارخا وأيف ْ

 0 ظاوءاملاعامامأ ناك ةزربربهشلاي ره زالا ىفاشلا يوالبضءلا دمحأ ني دمحأ خيش ءلاىبويسحلا |

 عم نإ ناكل |قودن توناحةلو نيكلا مسفر ناكو رهزالاعمالابلوقءملاو هقفلاسي ردن (]

 حابشالان يأ رهظلا دهب مون لك 0 ءاقنباةءارق يلعامزالم ةنايدلاو عر ولاو حالصلا 1

 ىلعالبقم هنأ شب اينتهمةيشلار ونمةرحللا مظع 0 ,يبانسحاناسناناكو ةيلطلاهبعفتناو نيمدقتملا 1
 ارالخ هما جلا 0 م1 لجالا 6 تامو ل فلو ةءامو نين اقةنس يفوت# هب 7 ||
 فد: يف اأو نيعسن و نيتن'ا ةئسهطخي دجو كدإو بتكملاد ولا يرصل' ىنايذلا نيسح نب ىدتأ [

 في رط يف نفلا|ذهزياشم ىلعهد وجو اغا هاو هرصعنايعأيلء معلاب اهتشاو ةيناثلاىدامح ||
 0 اأو يابا طاضو ىرثا زل او يرك الانامل. ىلعف هيدا ةَعرطلا اما غئاصلا نباوهي دما

 لعوهو يدئارم# را لا 8 3 اشلاف يوالمسلا يطمعملا دمع نب د خبشلا يلعف غلاصلا ١ ظ

 ناب فو ردا ىلع رب نب هلل ادحعاش ثلا خيش د شب و رد ىلعوهو يردد أدلاخ ىلع وهو لعش(يوردل ظ 'ذ

 وهو ىندرملاي < يلءوهوهدلاو ىلعو هوراس# نبد# نب د# ىلع دو ي والم سلا« 0 امالاخيشلا ١

 58 ب عئاصلان.| يلعوهو 0 ءالأ لضفلا ىبأ لعوهو يم. ادت نعوم يك لا لا

 نازوالاو وقيس وما ءيفةف رعم هلو نأ !!نءعامجالا ديدشةبيشاار ونم م لكشبلا نبأ ماد ءييماذعإ تناك

 هرب راق لاق سةكي و فراعملا:مولعلا فهرك اذيو اريثك ي يئاطلا دمحم خيشلارشاءي ناكو ضورعلاو
 ودك ادي اريبك سانال اماغا يفزاج دقو تاءق رملاولئاسزلا نم ةدهسكياملعأ

 زءوروضان نعمت افةزاحال مهعم مول يف مه سأ يلا ب ثاط هنأ هوب قفا و سف ةزءوةمارش مو ةمارصب 3

 ْ متل يفار ضاحك اذذل ناكو يواكدالا للا دبع خييشلا لاقفر وبل ىلع كلذ ظ
 ءاهبلايفاوداز باتكلا نم * عراب وحدق دانو 0

 ىئايغلا ىلإ هيف جاتحالف #* احاهشبا واروندازدق مم

 (سلجلا يفهدضب لاق ث)

 ارب هطخ يف ن٠ يئايضلا ىلوم#لاهب نسل باتكلا ساحم اغيل
 ارذح وا|باغ سمش وهف يرول| ع # دقلءايضلا!ممماه دعب عم سمشلاف



 . هحتارع رزكلواذذ تدها 3 و و نمايصلا تسفنتاذاو

 ( هو !بانك لو[ فرك ةكنب ىلا هلو )
 قادح |هئايقر نههلعو 3 قا هلكب هيلا 1ك

 قاوشالا هب تنةبع دقو ادبا 0 ل هلك هيلا لا

 بشد سو رديعلاديسأاهيلع فقوااو

 قالطا هدح 7 هدييقلو 0 فاك هك هيلا لد
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 قادحا هئابقر نم هياءو 1 [ةيرهقوهد ىدلاوهن

 (2 طع دقو هلو)

 ءاملا لع ىر#نانفسلا ةداعو * يوه رو اهيف تر>دق ةديفس

 ناسا يلع واح امهن تكرجو * :ةقطان رمشلابت دف ىوه.ةيوح

 نفسلا هبي رنا رحبلا ةداعو #* يوهروحناهيف ترددق ةئيفس اضيادلو

 نئفهناز ناعم ضو ر لك نه * جش لك رودقملايوطا اهذ زهب

 00 رارقلا هنمرقي اليوهنم * ىتاكتنا مارغلا نيفساي اضياهلو

 1 راعد:1ال يملا طرقا # ريعتسم ىلا. ىتع ىيغتال

 ظ ا ( يكلادمحا نبنيسح هيحاصايطاخمملو ) 2

 1 د

 الوودأ و ايطاخ # هيب باقلا قلع انيسحاي ٍُ

 اليك 0 ايس>اي *امركىباوج يقال لقتال 0

 32 ( ضان ناو ا. داعإف) ل

 ٍ بغار مكحبا داع ىف د الملا يف يقر نوخرت ىسسف # هب قوشلا ادب ىأق يديس  .ر

 ظ 0 م :حار ع * دح يالوم ص | د لا أ 2
 ٠ .اللوقن بو و حم وىرذعن العلك لع كما 5

 الس صا: يف ءاح دق ن هوآل ان الو كالا" ىلا لال 30

00 3 وقل 0 0 اك مالكا 0
 

3 

 0 0 0 0 .ود 0 دلو ىداد غلا ىيدطاا ةمنمجلا 2

 0001 نااوتسةيدلا نطقو جحود ني رخأ قعر ل ل حرم نبا

 دان فال رد
 1 رق كوشلارصقب لزف فلو نام و نيعيسو يدح|ةةسسر د تاركلاو ناسح خيش هلازؤئدتلا

 | مدين سر تتسم 9 را يءهدروب ةيأ+ !ا لان افر ءموقلام الكيفدل ناكو ىنيساادممشملا <
5-0 35 
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 كك ها ا
 20 حوف صدويفتز < نئاذن 0 ا ىنكلو انعم 0 هلو 1

 يلع دب[ ةها لق ا #2 هتنبق تءر ناهظأت و لوقي ْ

 قسويلا ان | سا كخا * اند اش ةيفرشالا 00 يوهأ

 يفرشالا كاذدت:ب تشهدالا * يحزلا هئنجو ران. دىلحالام

 *6 ناوخا سا<ىفوهو الاجيرالو 9
 ند قى وطأ هةءان دق نفاآلاو * يف صر هذ انءطق موب هلل

 نسح هجوب انايحو عيرلا ند * لاح فض ورلا سو ع لحد قو
 434 سس" 0 ضنز كشاف 0

 يحالصلاءاجدقدعسلاو * ريثبهبىفاوسنالاو ىاوالا يلعامتر داجدق * لف اهز موي هلل :

 # يللادح أن نيسحس الا يفدشنأو 9 1
 يحال طلاب عسل رماننم #* قفار «نييح ما 1 ىحاهت دب ىلوم لكن«. * عمسج اه مول هلل 1 ٠

 يردلان ديلا هساسلاه ساونا يورط 1 ْ

 ينتج اوهو ىتجناوه 3 هك درو نو انثاا نس ءامسلاءانب ينب دق ىذلا ىلاءم.ا ىلوما 1 :

 انا الاديعلاامو تنأت * ديس يرولا يفي ناك اذا يعامل هوه نمو# يو يداؤن يف هبح نموا

 الان اعد تترأو + ضار ينهأتيتأ 1

 3 كك هنلا نشك و 0

 ربجي ملا ارك حصإ *ناضمرىقوناضم زق رغ'هدلا مسه قوه نو# رسب رمسعال وهو انسدايإإ ١

 رذعموصلاا مر أ يناف#رذعا متاصالو خرأت لق ذا ردد كلن.هب قيلي ال# يذلا بحلارج راش
 رحردصلا يف قوثالن ل< 0 رتسأ هبابأ 0 لسراف

 د باوحولس راد واضي املاح و د 3

 رشبتسي و انيحرشبب *ىلحا عي دب يفالفار يأ رماد ياو ةإ ينءاحدق كباوج |
 رذءبال لاو كاخمهو * ارصاقادغدق ::كلو ركحبلا ءرمخ ينب رطاو# اذ وا يف هظنا ينعمطاف |

 روظياال كب و>خ رو 5 ىغآ رأأ#ب نبت ناف ا ْ 1

 « اضيأديلا بتكو # 1 )| 1

 ةحح سدا ك٠ لذا اوعلاىوعد *ادودممىوملا ع رشيفهاراو * اهو ناد هيلاب كناتذا# يفا (

 ادوصةم يرينا يلوا راو * ةنوخريغلدولاقيرطيذه * ادودسم نكي م يقالتلا ءان

 ادومحلا كيعسيباوجلءجاو + انقااو كدو هص ىفةنءالاعدف 1 1

 ١
 ا

 هضاؤارو ركع ومكتامح# اهناف لامشلا ريف ريخال اهب ظ 1" 1

! 



 --- >آآ ةكيساا : 5

 7 اروحلا كاؤهنازدق « سعاأب فرط يوسي رفا للح يف لاخي 4 ادياا فهفهمو اضي دلو.

 نيعل ب ا يردمعأتلةف # هتيوه ةن. موقينءباغدقا نيعبحل .يفهلو.
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 )017 العا يروا ىذأ تنأ !استنا هيلا * هل لآ يذلا لكلا بيطأ أ
 0 ولا كلماثأ يتدأ تلجتأ امأ « ايدانأ نيلاملا ىدنأ تنأ اما
 السطلا .لباولا قرغأ ةاقتما # ىدنلا بحسلا ىذا تراعادايأ

 000 يذلاتنأ ىدهلا هيلا * يأ يذلا تأ ءانالا 3 نأ

 املا لا ىذلا ا اهنينافأ *تهدرا يتأألاص 1! ينس أ يهتاشيلا

 00 غاب هنغا هع ع #« الما ىحالصلا نءا ريقفلا كانأ

 للا لقّدسا هنا اا هلقأ 0 يوقلان :هوأ يذلا رزولا يت ش اكيلا

 الضفلا رطحتسادلا ت ترددا تاما 8:5 انا ك و>رانوعلا تنأ يالومأ

 اللا دقعلا ىلا -- كبجانأ 3 الا ايرجتسأكيدانأ

 لا 0 1 دانوا كتتفضأ * ين قالا كج ا نرجأ 00

 العنا محا ا اذهبا الأ * 0 ملا سس! ىلا 3

 الزطا طاخأ يتأ الا دولا يرأ # نأ احزملا ر ةغا حدملا ليقأ ى

 ىلحلا أ جرفا راثعلا ىنلقأ * دل لبق لا ىقزدا 07

 يلحالا دروملا المثتسا مالسلا لجأ + .اهنما المال أ ضال يطا

 اسلا ميقحلأ لففلا لهأ لالاىلا * ىدطامجخأىلا ىدانلا ينطصملاملا
 الدعلا او رثا ىلالا انسملا ةريسلاىلا * اوفتقا ىل الا نيدشارلاءاذاخا ىلا

 القثلا اوظفتحا ىلالا م وقلا انتعأ * ىلا مهعابتا لكلا ”نيعباستلا ىلا

 الكلا مهددما دادب الا ةداسأ) ىلا“ > قرا ىلوأ نيملاملا نكيمؤللاىلا

 يلع ءالا فرشاا ل وا خرؤأ * قا ملل نا ايبارباا ىلوما (ٍ

 يجاقالا اهرغن' هزدقو »* يلاد لال يف تفز اضياهلو

 حايصلا سطاع اةمش» :* !مفتودغامللتد زوج

 2 سم والاد ا ين زاحف د أمرغم لص هدا ا

 0 الملا لك ىلع داؤ 2 يروال ةدالملاىدهأ 5-7

 توصلت ء ودع نه 2 د تكحدق م .لاةقريف ةر طّسمو

 ىتومدر طقب هرحأف باو د ا دوسأ



 نما
 ها

 النا ىفتقا ينناالا ناماسلا ىف 05 اهثحنسأ ابرلا لالطا
 الهسأ نيد يدا بعملا لوس أ د هلانأ 1 ىأ يندالا لالا 3

 كا ءا ل ةدعصلايلا

 ند

 ان

 البنلا بطتحا يتفلا لب: بطتخا اذا
 اامئااوأ نانملا لكلا بصتنا نا

 لسكلا كنافج أ بادها ىرشلاد وسأ +« تروزا يذلا تنأ نائنالا أ الأ
 ىلا كامأ كالا 04

 يوملا هقاقأ قوغلا ريسأ كيلا
 ىعأ ها تلقا بسلا ا

 اراض حولا باهتلا اذ
 ئددرلا كرذحأ قادفا حامأ

 ايلغلا نمأ املخلا يتلأ نأ ةلايبأ
 مطدا نيةشاعلا ماما ريسدأ

 ةداحا نيل كاتيا 401
 يرولاف رشا ايس دلا

 الملا قرت ا ىذلاىلوملا ىدملا مامأ

 يذلا لدا فرشأ قلاسملا نيمأ

 ادنلا ناغأ يدنا ايحا يدطا نابأ

 ىبأىذلا ل
 مهنا ةيلمإجلا راختقا عاضأ
 ىدرلا اهناتسا ىرتلاعأ ذل 1 حا
 انتجا نامالا نيذو رعلا لح
 ةناحا ١ "نو كح راما" هاذا دار
 الجلا ميماستسا يبسلا مهقاذأ

 حلا حاصلا ينوتثا هيل

 00 ار رض و مهراعأ

 عا - ارا لا كا رصأ

 ىرولا تزأ تارت اا
 1 0 نايدالا خستنا اذا

 ناد لكلا قرغتدا دوفولا ه ها

 د

 ن

2 

3 

 د

 د

 هن

 ١

 د

 ع

3 

 ةيم ثم عع م مم م

 الممالا ىلا عو» هللا 1 0 ٍتنأامأ

 الذلا اهغا رفا ريسملا يف

 هلم جا اق ماع 1 تر
 ّك اوأ ف.ضأ عربا مكحتسا اذا

 الجناا اهنيغأ مار آلا ترغا اما
 الذلا فناما زانعالا فلا اذا

 ىل لا كللسا ىنا الا قرطلا ىلا

 ىلعالا بسنلا قا نا مهبلاطا

 1 ةواد'

 لوا هولا حادملا فندخا اذا
 لجأ م«داعأو داهأ ىرولا لح

 5 دعا مدقتلا ىهتا هيلا

 الحلا ندا يدر ىدرأ ارءاادابا

 الهلا مك
 الدعلا 0 اويضغاذاي ىلا ارعاطا

 0 رال هيدعا طماشلل امد
 الوضا  ةمالان 1 ينامالا لسا

 الشلا درلا هلا اوان عا اذا اوتها
 الذبإلا او رثآ ذا لاومالا مهحابأ
 ىلنسلا قرطلا اوحتتفااءلعلا عستسا اذا

 راشلا هل

 التخا 0 نوما هناا لا
 داخل بهذأ ن ا ءوذلا ىمأ ر 1

 هاوكلا لمّا

 ا يدلل اذا هن داعأ

 مهاضرأ ىدنلا ا
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 0 دال ىر 1 ديل افا لنك 35

 صدم لعال ان _هنخ دجأ مو 2 ىر 8 بيبطل سن 1م كد ردي

 ىضوعلاب - هك ساك باغنا وىردبب 3 ايدشنأ رحال لواطتاذا

 ملام نندألا سانا املاك

 ايازع نم كييفام هلل د مساوسع انمطلا أ هبإ د انس ا يذلا ا اذاب

 مسارملاةعاط اذقح * طوطخيف تعفرت اذا * مس ءاون ا هراهزار وغث

 عبيد ف تفرصت نا ود# 4 ءالطلا كلءهف ىلا تنعد# قع مسهف تيخوننا و

 * مساق تنأو نطوم قوذلاف*

 (لاقوبا ويل, هداعأ:)
 يحا رج هظافلأب تباط غياب نم ىالوم كيدفأ

 ل ا ل
 الا بحاص ايوفعلاف * ا 0 تنك نأ

 ىحالص ىد. ساي كات © داق هب يحاسهف ناك 1

- 

 حولك ل كلوأ ف فاالا مز ومو هيلعللا ىل هللا لو ءرهب حدمامهد“ اصقررغ نهو

 اكل هلماحلا ءارغا ةلصألا ىمأ < ىلا انججاو زادخلا د
 الطعلا اه دايحا رغلا ىل اللا راعا 8 21و 2 اكل راغأ م

 "كالا ىدلا تاليا لطا د يمال زجعأ كا

 الؤسلا تح الصأتسا حابتسا باصأ * ا|رتجا سرتنا سرفتسا لاطتساراغأ
 ال رتطاا ططااتملا لهاا دك وز < عاما يض ارا هيلا ىاشا

 الصولا يلطأأ قوشلاه بلا ي ملأأ * هماها قاخأ ى واللا هضلاغأ

 قلنا اذا مانالا يبقأ هنا ا +. امهسأ ل تسا د ' ىوكش ١ هحراطأ
 0 الأ يل د ل اليلا يأ اشحأ تلعب قا لجأ

 دال اما افلا لكجلاوأ هنا * نا بات>ااجحلا لتخ' اذا » ١ رأ

 ال معلا عسوأوأ لدعلا لوذعلا ن :اأ #١ ا عداوأ ا بلقلا يأ

 الكشلا را خسننسا لاجل رضا رك سا 2 رانقإ لل اذن

 اليخ كلغ اذا يوما هنلاما أ هلا كصلا مايسعتلا عابلا هلا
 ١ ا ال بح أ 3 يناخأ ىزاجلا قرا مبا

 ا
 ا



 1 از ال كلير

0 
 4 رس جا عي

 ٠ رولا ا 2 5

 يملا كايذلايعر * ريسي لك هب تيضر * ذا تقال امو ىربسه
 رورذ هب ريور رد * هٌؤاب_صحدهملو * ريرق جهتبم فرطلاو

 ءانأ رو ضو ل0 كاف كلذور * ورسغلا باقلإ دق | 2

 رووتلاو تهت ماي هل و رعتسلا 2 و نأ « رب رلا شاع

 انياب لن ذا روتتاب مورطلا ع 1509 كلا
 روحي هلداع راص ن * امز نمافاصتنا وحرا * راسسع هل ريسلاف دع

 ١ هزاءاءاع كحل « وطء اهمبسال يدك * .يف نادنق تداو :
 ريشا امانأ هلف  هردق مفر يلوم * ريصن اهيق ىل رصعلا اذ

  3بسال كف . هاو # ريسظن هل سيل و الدوا زا يقف ر طارق :أ|

 كك للقلي 6 هدانا دو ريقسالا ىدتسل واهب

 ارسلا يد هبنماي * روكشاااهممودبالو ب * اقرلا امل لذي نت

 ريسدقامنامزلاويف * اوق'كت.دختل ط # ريصبب مع هنال

 كا وعلل ترجو ١ * يف سبل ككل>دمرودقو# ريد_جاهبتناو ىلام

 ريب اهدقان نا فر * ايدلا طرش ىلع اهذ> #* رو_صقامتءفرأ ىمهف

 تلعلا اع سارح ريماس ف سوير ايلا ترا
 ةوحاط واط الا + اهرخ لش كب تئللا# و

  0ا هرصع د الاقامه * رتضن نسح ايران * < كحد:

 + د ريخالا سدقلاؤ ر يل دق

 ينغ*ىلءوهو هايؤ رب * ا 5 هلت دبع

 ىند عب م ندعم ؟نكلو 5 0 هدا را

 ل هب امعاو تقطن قال كد د

  5اهروهز ميسنلا فكت حتف دقو * اكش نء مست ض وريف كنز

  1اهريد .نوكت نائافل َكِحَو + د

 اهريمضانمتن وادق كنأك * يوه ,عقطنترايطالاو كتركذ
 اهزوز نلةضوريتالواريمس * 1م 1 را ردع اال

 انافتناوةحبموافاطمنأ ي * ,ظلاو ردبلاو حامرلا ريعماي

 : انابنىهشلا كير نكيل * اضور كارحبنكيملول ا
 لزغلامفواينامالا رغثبالا * هْملا-ذسلاراذعيحوربيدفا



 د0 كلب م ا ا ا موس ل كب تا ع كل رد نع
 هاما تا : 1-1-0-0 . يلا سرع 7

 يمساي كيم ح لاع ه ربت كلطإلا » رسيللدقود_ 000
 روغنلا ييظلا سن اتساام # اذإد صراف ىلا اذه  ريسملا اهب ريضأ دقلف

 00 ا م ر ويفلاهيعار مان ث حدي .غلاس انك قرطاو

 رودصلاهب نضت دهع * نعتايبظلانملاساو# ر ودخل تفنن نيح كلل

 ولية مافن إ/كحنم روح نهف نهنوبع ب-#_دصت نا كدا وف ظفحاو

 ريضنلانصغلا ل ادخيف ب# ابسشلا حسم يف لات * ريلملارمقلا اهبجوبح

 افا ردك ت اريك كس + روصغااهدتواهفد»١ اوراهدعيف يمس

 رولا هلمفت سلام * منوفجرحسب تلمف * ريدكلا اهرظاثراصفب

 اشن نم الا هللا © رو ذاهظحاول نكل * اهد_ق فاطاعم تثنخ

 روج ءابظالو م * انطاتزج نا حاصاي # روتقاهب واهنوفدط

 .ثدلايفاواذا سأأإ 0 روزي ال كفي طاامتر * اي زلاةل خا لق

 روبدلا ترد اواع ل * وبقلا خر تانقأ ذا د# رورمدلا هيف حولي 0

 نه ضورلاب تذوعتا # ريع_س قاوشأ اردنم * ىحوهعو اهتهمضف

 روم هينارج نه ةرسسجلاب قلعت ضور * ريسبطي يما شاب رش

 روع رود ت3 * رودب تالف هنالر * ودزلا رهز هب ود بت

 روش ظل 0 تاققعو ه رتعأ و تنحو ريسطملا ءونلا اط عكف

 برلا سافنأس بطاي * ريمتلااهعمدم لتاف # اهد ينتقل

 روح ابتاهضنم اه-* لع ةرمتوجلاو « ريبع اه سفن و يف عسب

 اذجلا قرط لع ءشو عرب قرطاط يرازر 2 داع دور هي. تفاو

 روطساهرئافض ن٠ اك فااعماو سورطو * ريفا ط ميسنلا فلو

 3-3 عرفالا كاذام * ريدغلالقنام نسحو ر * وعشلا ىلت ام بيطاي

 ريمسة حان لكن م * اسلةفجاس قرولاو # رون هسيف جابتدق لل
 وصغلا قدءت يرلاو * ريمضاطل سيلو انرث # امض نءبرعت ءامجع
 رود اوك ا ركلااهلم < كارلا رون :تديوهروشللا قدتعف امن

 1 وللا ى مالك اذه + ر 2 و ىلزاكو ت-#* هةقامانم تيضقن

 ريثزىءافنالكوع * ادولاد_:عءاهتهمضو # روفغغفلا يف يا هناد-

 لا تاحتف اعم ان *ريزغلا عمدلا طقاست ن# .-بحسلانويع تكبو

 روبصلاهل شيطباماه #_:متيقالدقو ترسو * روحتلاو انءناصغأس



 هس هيل
 هرظانل بجع. كج وباب * لضفلاو لاككلا لها ةيلح * هتعاضب تدغ دقانسحأي

 لو١الب اراد اوفرشف *«ف غش مكءامتجالا:دنعو

 هصاقدوسالا بامايمظ # ا:دتتقاهب نك وبو ارطشملاقو 1

 عر اهئاز ةضو ريف * هصرفز و! نامزلا نه * انزهتاف تقولا هبباط

 ه صقن ل وعلل تدغهي * اهاذش ىكدنذم اهميسن * هصقنبادشلا ب زعلك

 ريغأ شعل ارضا: يلودوزع # ت تلاح ضراوعلاو رادلا هذه هلو

 رذم1 دودلاك اهل *تاادتسا ف, ؟بيبخلادوبعو

 ( بايلالا ىوذ نم بايحال اهب تفح سن | سا< ينالا# رالاقو )

 لا ءاكبا اكحاذ ىهزلا ىرتام * عونرلا كلت نحي ىلمتف * عيرلا فرظرو رسلا فرط قاش

 عيالا 506 ينادثااب * 5 عل ضايرلا ن نودغؤو *# ع ومدلاب هرسطق رد نم لاع

 عيدا ردق ءافولا عبط ناز * قدص ناوخا عمج اتسنأف

 ا صيف اللا ريشب نم # سلاو كداؤفح رأيحالصاي

 الامرا سلجلا يفدشن أم

 ارغلا اهتعاطرغنثن م ىلا سيب را © .انرسف ان رمش ءاحيفلا ةبقلا ىلا
 ارضا ةمقلا يفرد لا عولطابيب كح + ىاوالو ودبل 5 : مانا

 ل «مأيقلل 'يماادن ءدشن مع

 كش ودام اسنا كيف * انساتحا فيك رورسلاراهناي

 كسءوهو هءانذاناهدو * ينادتاب ه-تق يف :فئأدق
 ايييطا د را هبال * اح ورا رجحت 3 دق اًضيأهلو ١

 اءيقرلا لالا ن٠ تقشع تالا يونال نلاز

 كلا كارو هب رب ردب يحن #3 ئمراد لفن قواد رط هلو

 ةيناش ةيييشااريصع ن٠ يىومد *ترج دقو ىاوهتباشامكّة>و

 رعشااةميق يرد, سدل ن٠ * هعدتتب رهدلا ذا نا (اضيادلو)

 رهذدلاَهلُز وحعلازام دش يد ابكناس>| طسنف

 اسمشلا برغدق قنال مغولي مس #3 امقرو ةلاقيف اذ ترش | (هلو)

 0 ا : كاس ىذلااه هانعم نسحا .ذ 2 م اريشت ينبع لاق

 هذه ينو هرس هللا سدق يننخلا سمشلا :>يشا حدملاباهيفراشأو داجأو ايف عدبأيتااءدئاصق 2



5-0 
 0 قشاشحيتءاوادقةرقزارو د دقو 0 نيب مه 2 ىو * ةرسحو ءاس:ع نم ىف فطايق 0

 ١ : دوس ودوس أ يفرطو ىرهدف د ا ايف يل لد يوب كلجأ ن م 3 دمدأو مودطا ينسج ف نمكف

 0 ا الا #* دوز.و ءاقسهيعارذ كنك د دلاتو فن نط اذ ا دلو

 دصقيفاش رطوأئىشيف م ماري دع ع-يم قا و فاصأ الاناكولو 2 دنستو يورتمالعالا نسل يلع

 اع قاترادقالا انكلو + كقتيو فَورصلا فرب وابيف * رص. ناصملا باقلا ىذل ناكل
 ديؤملاراخنلاو يواسملا مغرب *# العلا يللا يقرلا كديمىال ونبأ« طملفتلا طخلا ف اح
 اوقرش : عاعرلا لابام يال وأ 2 دوحنو مكدامسا ُّق عقاوبإ 7 لزب حلوه ىزلا نعت ُ ايو

 : ددع و نيبملا صتلاب كنيعي نإ ل -- نيل ني اودلقن ءالولا قاوطاب اوناكو

 ددوتلاو الولا كنه مهاطخأو * مر ءموتكم نالذ_# لا فشكدقل
 ديعت كايا نيلالا يف 7 كو * اضرلاو طا يف قا الأ تئشامو

 تءدصتو مهفاثأ ت تءعردقل * 1 سيلاهرانبرحو كيلع #* ةريغ هلل بضغت لت :5 ناف

 .دشربو باوصلل يدهنرجا وز * مهسوفن نم همط تناك اوغصأ ا « دك أ ومهم 1 :-.ثلا نم بول

 ةقالع لكب هيدفن كبحو * دقعملا 0 , الو كاضر لال انه كيضرتف

 ب 0 مهلكف # مه مه ةارسلا رغلا كياحصأو 1 نيعلاب لب سفنلابو

 اهكراشلا كف تاباركي كودو # للخ يف 0 دلران اي < قدس كيلا رقدلاءا تدب

 نا ان نمو لورق * اهريموففاوقلا عاداهب تبجأ عيد اللا نيا كادت جرب
 ةهدب نم هثئش م يملا ين واكف 2 دب رع مذو 0 ٠ لواحن *:ىذلاب, كح دم ناسح ىدي يس عدف

 ديما يو ىسالاءا ل ئاق كادن نم ارورذ ينبهو. * دشنأو شا كشر ب يفاف
 د_:2 كالو هاج نمهل باطو * هبح : تفرش ال اال

 دفنت سيل ةحراهنمكلاانت * ةيحنماركلا ل الا عم هيلع
 ودملاضحدوهلجا آن هاهزملاو 1١ *اخرؤم يحالدلالاقام رهدلا يدم

 ميدشب اه ىدهع امو ملأ هلا [ماديعو/ ئروملا مايا ل اضيأدلو

 0-0 ريع نكلفلا يءمو اياقب 23 ىلناف هيف عاض قيرعش نأ ناو

 اماقسلاوةبايصلا ينلمحو * ىداؤفيف مكحدق< اوه (اذي اهلو)
 ام اكزا ا اهقشنت ىنشي ىدمع حابر ته الو مر زامو

 كيارقازمسلو د اهذ2 بح ه15تءرزنأ (اضياهلو)

 كنادقن ىضتقمل + يزعيكلنم ص13 كنازيميف هنزو * هريت>او هلرظناف

 (اضيادهلو)



 7 اا
 هعسرو ه رهز ع هداف د افصلاءابهص تاقوالا يلعر دأو هءيلخ ل ىلع -- 7 17

 ارغلا كأم فندم ن كيكلاو # هعسر نامزلا يلع 4 هيل ال نأ نب هنس> دححاو تن رصعنأشام 1 1 ظ ظ

 هةعيصو هباز دق هلي 6-5-5 اهزارطف اهيشو الخلا كاحد# هعومج هنع نآب له ه هميم م

 نهو الا اضفلا قاضامو لبقاف * هعيدب ل وّةعلاب بعالل_7 # تدب اهلكت نايل اهناعمتتمض

 هعيفر زي زعلا د نه تلح #* تلا كبدس بابمدخم لازال # هعيدودمئسإ لي تائفن

 ه6 داجأدقو ءرس يدق ىلا نحال وتفشي لان رز ررغنهو 3#

 اهلك رولكناوكالاةنسلأو * .دوأتب انثلا حود هرك ذ نمو * دحست سمشلاةءاطايحلا اذ

 ددوسودحلحاهال> نيزي 4 ةقالط لوبقا هيلع ايحن * درغت نيقناخلا نيب هارك ذب
 الغلاة ورذ ىلا يقارلا يدها ماما دوسأ يزخلا نم هيناشءهجوف * ههحو هللا ضيب مامأ اح
 ديو٠ زع ءايلعلا ةيثر ىفو # لثو. رز دحملا يف هلماما # ده: تباوثلا امنع ةيترهلا

 قرف لاني ئانلاهجارعمأ 8 ديلا اهكردت نسايزثلا كاك < :سمال تنك نءةنلاوايت لفأ
 ليغأ ىساحلاو ىغقت ءايازج < قدص. تناف هذ لقت داش حج دوسمو دس ءاود

 00 كورلا يرايدبأو *دمحمو ارطنوكلا هيلع ىنثو # اهل هفاطعأ نصغلا زماياز

 دحوأ لضفلا ةءاح يف نادل د« ةداهدث وهو ساناا ا * درو سانال يمن ماحدزا املع

 ةحار سا ردانبااهيف يريسورد# ددحو اهب هينحم نيدلا نم #* سراد ىحاهب ؟ سور دلال
 داوي كاع هل ونص الو ها هأوس ع ةبأرق 9 ا || مال 0 ا دسحو راذل نه اهم رفديو ش 1

 هتقوو مامالا و رك انو + دموأ كنا فرطلا ضغبراعم * اهب ىريل ىمعلا نيعاهتافايف 3 ْ

 دحمم بقانملا نعنم هيفاوي قطان نوكلاو نوكلاءاقدعبأ *. ده نذؤللا لاقدقو كح

 ىرسلا يف مهتت تنأاذكمزعلااخأ + دغوأ كفتح مويلا اذه كلا نعل ءوسلاب دسالا موسي نمايو
 ددحسموهف :ءاحرايفنوفوطيإ * ةهجو لك نم نوفاعلا هباييإو * دحنتو حاحينلا جبته ريسغيلا

 اضرااورشدلاهرحو نع يور رشي و#* دقرف قدصلا دءقميفهنو د نمر#هباحر يف تباث ايرثلا مو

 دصش ثداو ا يفهاوس سدلف # هما5ة٠ رغب لزنتال كتحدعأ # ددسم ورب دومحلاةارودر

 انني درصن يف مزعل يديسمقو * ديؤملا تناف رس رس نطاد * ارهاظ ف قينحلا نيدلا رصانأيف

 دءشملاوهف نوكلا, اما تنأو #* هعمل راع تأ سنا نأ ا نحيي دجو 3

 يتسااونيدلاومالسالا ىئناب لهو# كعمل بحي 3 يقسو كيلا * ضخ“ ءاما سانلا نا يالوما

 درعا تنك هللاح نم ريغل * هتديع نام 2 ىالومأ © دحوم ب لق يال وماي كضغبو

 3 طم ةلاهجلا مغ ير ىللام و * دديموهو نذالا سمشلالامو * اسرادحسبم 2 اعبر لاباهت 1
 ددهي سف ءايعالاب ح حسصيو # لقا ةغالا اآناحسر ا * دعريو رطق ريغ نم انقرييف 1



 كلا مول دا و نا ير يلو

500 00 
 13 كامرا هك زلايداجنه * هناكز لاصولاو لام نحلا هلو

 - هلاوزز وكيام بيقارسطال ع ىحدلار دبابك#:ه لصوب

 هلاةءدرينأ عر <لاااح هتقو اذ هن فورعه ناك ن

 !بادهأواقادحأب انرحس نع # تذا دق ظاحلال لاعرللاب هلو

 1[ لبكلا اس تم روح * نك ءاللدتلا اهيع نك امو

 اناحتادادزي تكتف املكف * لسءن علا انة را

 اباذحسلقال ادغدقاهفرطو * ابعراصم نه ٠ اليقمعيطتسإ نم

 اناذك لاز زالالذاعع- طتالو * امزايحيف دهذافةداهشلا كلت

 ناسا 6
 هلمش عدصب يأنلاو يوملاالو * هعومد قيقعلا ىداو تقس بص * هعولض ه راع تنحف ىغغلارأ 5

 هعوجههنع نأب فرطءادزم * مهقارذ ق-:ءاامو قي رفلا 5 * هعوربت أث ذا بير نك 4

 هناكف يسالا هلق بلق * هميجبارلا كلئيفوىدنع * هنزأ مارغا همسقت اشحو

 هعوجرديعيلا ند وعمس»ن.٠ * هل نمو نامزلا كاذ ل اهاو # هعبطقت هداتعا ضورعلاتيب

 ال رهدلاو كلم ينامالا ث ىح # هعيانو هرمعب هه نابام * يركن بصلادوب نمز

 هعيجمن لاسو تلاس همايأ * ىلع هممدأ ليس عجن ناكول * هعيطييلالالصالاو هيدعي

 ابملا ةقراسع الول نداش عم  هعوبر ىاهت_ث.و هاير يب رأ * عبرم نم ىملا كاذايحلاا يح

 هعوسلم ىوطاىفقريناك ول * هقيدف باضرلا لوسعم نتف * هعيذص لا زغلا يلع قاف هلغخل

 يذلا قوشلاةنايل ه:هتيضقف * هعوم٠ زعأ نأ بئاحملا نمو * 00 زعل لذ كي رب ساق

 هعيشت تأ :انلاو املا يق *لهواهاخ قارس واو تف ينع راو نود ثلا ىلعدا هنلا فقو

 لا ناك لما سلال 1 بك و# هءوق مامسملا ىنغي ناأك نا * هثيدح راكداب عا 1 مونلاو

 هعيضمحاف برقةاانام بحلاو * ىوملاو ةءابصلاو لزغتلا ولح *«هعوب. امس نملضن /قالخأ 0

 هدجم لمؤي نمايحملا ن دح # ةهعورف هيلع ثمسف هلك ل * وص تباطىذلا نصقلا مهنءيل

 هعون م يهن ادق لاكلاوحم * هياذاف هسفن بصني ماق نم * هعولط لاملا كاذ ىف مدق

 قيابص جرش كيلا ىتبناانبااي  هعومت العلا نم هئفي منه * ىلعلانب لعلا نسا ديلا

 هعبف ثهنهكرلا عوضا لذ #* ةريع قاطتو اف ناكر 0 هعيقون يدس كركحرزب ول

 يوطاد- نع ل> كدج ق>ؤف# هعوضوهيوملا ىغنريناك نأ # هلو نه كاودو هرضام

 هعل رمد قيفبال كفرط ريغنه # ةءاكن عمل ربك باق يلارظناو * هعوضخ كاوهيف عفني ناك نأ

 هيلو قزع دقن هيلع فطعاو #* هءيد_ص# هلانام انطا الول #« بألا ةريكم عدصتاشحو



 هب يلصو نهتفشكو * نركا 0 هايقل نا 2 بقرلا كرت
 بقرلا تيقاوم ننىد # الع فخ بسلا دعب * بوركحلا نم دقام

 يولا ىلع ءاوثلا نأ * ىيم> اك ا ىاوددع انما نوكمي راد

 بواخلا عب ورت هيلع ن + اه ءايلعا بطخم نم * بردالا نامرح ضعب نم

 رخؤ٠ لك تمنرو * بواسلاب بقانملا ثاب + اق فيك كيو سداي

 بويعلا نم سيل لضالاو # العلاو لئاضفلا ي بح بيسحلا راد هم تامعح وال

 الأ ناذآلا تكلل ام + اتا او * الد نم يلم تائرسح

 بيمملااطخيف رذعلا ن * انا ىارلا نسا طا سلا يللا مل
 بغلاف يرمعدوقت: ف # رص رهدلادهج 0 ا

 بي فلا يلع مالمال بنيرغ يحال _بتصلا نباف

 طووس عد رو ىن ا .نامزاي مدق قو شثيدح نع اثدح اضياهلو

 طو:ةفكباجرلاهيجوكص # وندي كد عبر تاق الك

 فنك" انه ضنا د نكاوىلفهاوهب هلو.

 كفيك؟ ولاة :ءيزانت 0 ءاع صخضشيدقو

 ىفاوقلا ينآهعترج املف * ةعاطيفرهشلاناكو هآو

 يفاوت قاوقلا لعل يفاون 2 يد ساما ادع ل ليف

 اميرق هم رهدأل ض فاو + مماتي رك ردا 1

 اضورعلا تقع لب الج ال# ىنكل ىاز ادق ع و

 00 ادقواشي ًادلوإ#

 حبا ىهداماو ع ةقار يلع. رز 0 تراكأ م

 ا كك انأ اهف 3 يش نه ىرج يت تاغ اف اذ 1

 الملا كاذنيعلاب يدفي ناك هن هارد لدا 5 ف قم اضر اهلو

 ل ظاوذ < يفد ا 2 قرع ميز

 اهداؤن يف نونكم نع ع مج ربإ 37 اهعهدوىن تعدو رتقالو هلو

 اهوا سم كلبيفو ىف ينم تاق 2 لحار ةغلب ك ف لهاط تن «راقؤ

 اهداوبسإب اهندع نه نيدوزت # أهم ,ةرالول هللا قحو تداكف
 ءارذص ةدرو صهر مره 3“ يدهأو لاعاد 1 :

 ءافش نك هافشااذرو تب د سه اولنىمقسنولتن دهاتلق



 ات يل اع رد ير ع و ا ا ا عر يصف

 ا
 نيهبجو وذوهو ة ها ولازا> #* هناف نيقشاعلا ناتتفا حد

 ءارءلاة دلي ٍصَقْلاهذهاضي اهل

 ام نايبكرلا فقوتساو * سرجيعلا ربخلا 0 ع رسما قانلا نع ادك

 بومل-ةلانيب نم عاضدق * يذلا بلقلا دشنتساو * بتثكلا 0 كا رآلا نيب

 اد 1 2 1 ا اا امراة دع نددحورلا عري هت

 بورغلا ىلا لسع :سمش: ع افض نع جداوطا ودرب * بوللل ادناو أبصلا دب م

 ازالاو قف قرلاو *# بيحتي|سمىففحسلال# الخ نم به ذي ردبلاو

 بيلا ىف لغ تراس. *. ىلا سعلا“ كح داحاب # بجو يف ىساق لثم ىه

 ال ءار_ للا ة- ساشا # سيطلاب مداقئام كد_سهمن يوه لملء للع

 بيبالا رد ىكتشيو مسيعالا ىف عترإ لاملاك * بركحلا هعمدو يدهن

 ىونلا طش ناو يلا * بوبملا ىلا يرتسيو مي.ألا ل_تعمل وبصي

 بويجلاو رئارملا قش * نمتداك اءتدباك * بيلا بح ىلع فقو

 ك0 11 كود تق < كورلا و كراملل قا وسلا مو فيك تفلغو
 بيشنلا هتدرح درب ىف #خ لئاج ممر لك نم #* بي-رلا ردعلابر ميسلاعس

 ديك كل ورة طاملا »ب تونولا ف ةلازفلاو مفرتلا كي ةلازنلا يح

 بود يف ىمسج عمي دو همهسأ تاعقو #* بربح نع ةس طب ناو

 3-8 ءارعتسا ا وأ #* تبدأ قو ىتجُمأو 3 ةييررا ع لع ماقساا فقو

 بيدخل شيع ىف ص رام وفنع يلع ىقسسأ #* بيلا ت زواورخالهب
 بت مل ةبيشلا ثيح * بورسه ىف ةءاسللاو وند ع ةرسما ثيح

 بو ذكلا قدص نم تيحمف # هب ك هد يفو رع د بيشملا ريتسقت بارتي

 دع ضئام دايو ف ١ بيطرلا نهقلا ةماق اهيف- تقئاع ةل مك

 تبدنشلا 0 لطلا ءا# ب نم ا صهزلاو # برط محال ندب

 وصغلاو ارقت ريطلاو # بويغلا رارساثيدح ريدغلا ىف بتك# مع رلاو

 6 نور تودب ن * وهغلا يف حدصت قرولاو # بورلعلا فاظعأ 0

 اللا ىف رمزا ءامح 8 نيل نب سلا و اطل ظاو :ىئايفلالا ةقئراق

 اللا لك رع ادكطر دلو لد سوال 11و # تدلل يحس
 د درو ىدرو تاء * برطخلا نع فرعا تاور + هنأكح روءبشلا 0

 بنا ص كتف نا“ 1 نك يناشحاو 3 3 يبوسصعأ هنو كو



5 0 
 قاف زال كت ورامأ )221 ىنب لاك دعا ظ
 ناسرفهمزعلاحرقوتشلاو * نادم يبمدآ لو يد ١ اسأل

 ناوبد ينركفب مكداف الهم * نار ممر تدقو نماي

 اليد هيلا يدهأدقونا ودنا قس 0

 ابييط بولقلا ضارمال ادءف # يدنلا ههراكم كا الماك اي

 اوشا داكعسو صخقل 1 ع ىلا ةلكدما داو
 ا ولقو ارطاوخ رس دولاب # ارشي٠ ءاج نيح كرس ليدن»

 ارك: عقم خ13 تاتش ير ل تول ىعرتد كا

 اس سل ر دلا نرصو مكنم 5 يداس» هنعو ارد كو

 ايدصأ تيهو امم اذه ذب هم ناك هم ءامت نكل

 انمخ لاو :ا كفك عم برو * الها مراكحلاب كعب ر لازال

 هراعسش حبيقلا د * احيبق انف نظإ صخش بر اضياهلو

 هراجألاب لب تاقف ليي بسهغااب مجرلا يوس هلام ىل لق

 راسب نو ىلا كراس يمل اكاذيل ىس#ث تكرحدقلا اهاكر
 هزاكم نسب قالخا مراكك * ب دال سل تا

 2 دمحأ مساب از رط.هلو 3“

 بص لكل مارغلا كيفالح # ءاشنام كظاح تاعفدقف * ءافحلا اناب اا فا

 ءايضوهماود سيشل تنأو * دنج كيدل نيقشاعلا كوم. * ءاهثا هلو الام كبحو

 ءامس اهبئاحس نم كلظن * امكل تيكنادق,مءوءد

 « غلأ يف اضيأ اولي

 تاواو #وهغادضإهب تمتاق * ةلسقب َّن رغم ا 0

 تاياغكب رطىنااوذ لاقذ * ةباغ كدنع ترخ اانا كف و

 هناخلا ابره ضورلا لبا, * ىاحم ريش م ا اما

 هلاملا بابل مك انقيسف * احابص حوبصال قوثلا انزه ٍ
 فاعض هو زءفلاىفيتدمع ثدغ * هظاخل فويساي وحن ىمفنب اضيادلو

 فاضي سل لالدالا ةزع ىلع *# هلاو نع. لك هبا فاضي

 نيرمق الل هيحوب الجو * هلكش نئاف ةارلايف حالذ. اضادلو

 #« لوا - تريح - : 3 ١

1 



 - - او
 كافر ةيسوبرم اهردأو >8 نةوهنك.د نيام (اضيأهلو)

 كياطخ نم نضرا كفك ت11 8 1خيفاك- ىوس نال
 اهردأ ىبشلا هقيرزفح * ارلامدعت ناوارقاس ذذحنا (اغيألو)

 اهرمهتعتالالمهاهحرطاف * البيس قاسا دج ملاذاو
 هتيبج ةارسلا يدهي * ادفلادسانكلاىىاذ * نداشةيفرشالاب 2 (اضيأدلو )

 يدرلا لبس هظحاب و #* ايصا'فيه هفطع يف *ىدطلاحبدهذيبحف
 ىدنلاةطقاسملبق * هدود_ئتطقاأل اددلاةبقاع نم يق # ارأامو ءابجلا الول

 ةيرواالا لع تدع ليف « لولو عدي بيلا يادداس ٠ (اجرانلإ
 هق ري ضءوأؤ ىذ- نتف #* اوامو ير ورس نم ترثماف

 ىدنفرعو هاز رظنع * انقاشدق ضورلا اذه عا (اضياهلو)

 دد+_فلابوماذ مز * انا ا سمثااهتسك ان

 هي هناوذ. ضد, يطاخيدلو 9

 تسمءادئالاراصو * ء؟امنم ضورلا اذه ضاغام
 ارمثه ىدنلاب اعيرديف * مكذاسحا كيلا دولا ١

 ىلابلا يمسج مسر ايحأت يفاو * يذلا ىلا تا ىو رب يدنأ (اضيأدلو)
 يلاغلا مش هللاف ه نم * اذشلاة لاغ تمم هل ةاع

 نوجششثيدحابهصلانمريدت * انزهتميسالافاطعاو ارسس 2 (اضيًأدلو)
 نودع قونراهزالا نم انيس « اننال نيدسالا نويعانففشن

 هيلا تقبس ينأ لع ءأالو : ين.لا اذهلاءارتخا تاقوهصنام هط4# ثدحوو

 انيطل سوفنااىف ارس ار عت #١ 0 مسنلا ساقنأ هللا يزج

 افوندك مالسإتدفاثيدح * انمودق دنع ناصغالا يلا ترسأ

 انوطقواذ شاهنم انت دهأو * افطاعم ىئادنلاب ارورسس تزهو

 *« نسحازةوءافتكالايفاضيأهلو »
 السومك اريل اس ناك نأ * السو يباق لاح نع المس هللا

 السوادربمويلا ىنوكراناب # السورانباهثلا يوكدعبلاو

 احاصحبصبلطراماحبصلاو . احبص ليلعلطباءا ليلا (اضيأهلو)
 احرف قبو يدب: نيعاي * ع نيالا نكد 5

 قادحالاه:سط تصدع اردب #* ق اوشالا قذاشحيفو كاقلأ (اضياهلو)



 ع

 7 د

 - ىلا 5
 6 ذالا ىبأ ىرولا تع ل د كلا كدي ةلادلو قاعد لو د حالفلا يعاد لخرا ناس

 انلا ضيم يذلاديسلا داو *حاملاديعو ىد: اس ىعو ل # فىقلاو دوحلا مسموم يناعد لوا

 6 نا ا ئذباو 0 ينامالا زك يب :لا ل 1 نيع #١ حاجعنلاو ينال ل ,١ نى

 بل. ىلكو 1 يناعد أم دي حامرلا نانا لا لع * اواو داهأ تلثذ يناعد ل“

 نا ترحات نا لول 2 16 تاق.* حاير فالتخا يلع هاعدأ .

 ارذاو ىلحر ما صولقال 3 يحا:ج صقلا اود-ال أ ءومسإ و # تلايطا نأ قوشلا ىدتف 8

 حاج ريس غل هبلزناو 2 0 ه2:لخ ىمح د صقاف لاق 23 حاج يف ت>.دأدق يقاي شا س

 هيدل ريسسعلا لبس ىم نه اع حارطاو ةحار ند ءاجر #-:2ق ىللدو ىضصلا | : 4

 حاف تاث ا تايرهو#ج 2 يدا صو هدو ن نم دايا < < حاب امم أوت هلا كيك ماقمو

 الف سس وك 6 هاياطعف د حاجلالل لاول ج را 2 ىفأ ع يلا يا

 يتاودلا تاتو نجا كاذلار

 رذعاف ةقالعلا هذه يديس * يحالصلا نبد# مف ر 9 ذينأ لكلا هعاا هيدلو

 تل 0 ف 2و ا يرأ 3 حامفالا يلا 5 ْق جام

 يجحارتقا طرفع وم نع ضا هد #3 مكحاف كل ايف تمكح تأ د حارج يف هوا قوش ته

 حارصلاو' لاب رهدلاة دم * تلاوتاماضرا|ًةمعن يفت مد ٠

 مدح ين-طادوءسم نيدمحأ في رللة ير مح ة ديصق عملادم نم ذوخأمةديهقلاه ذه مل اطمو (تأ 9 |[

 هل رةءدئاصق رمغندو رخأو م. ةهناالا نب س وكلا ١١ تت حاصلا لبق ثح ان ماك فردا

 يقلاىرا رمان وملعمهبلاب 23 يرطا#ولسلار اكان 2 2 ىرجاملول سلا بذاك ًاولقن

 صهالادهسادوص م مجتلاو * ىلا ءاعرج انتنقو هلل *# ير ارسعو ا !امعدوأ

 ةديدم عادولا تاس اك ريدبو #2 رطا او>و عماسمر ورمءأ مله 3 2 ةلا عي داحأ ىلع

 صاوجو“ ل الدقك يرد * نم : يعمد نمت اريعلا قبا 2 3 ارم قو ق اوطأ قشىف

 هل انآ نصغ يح دردب زك نم * رفاذالا زغلان م لاصولا ا ع 6نينءاظلاةارم أ

 صاشم ساكو روم ساكيف * هطظاحلو هلاتااالظرطع *« رذاج لو داما 0
 0 نامزلا برط ىنتافزا * صاالا سمال 2 *  هلصوت نفلس مايأ هللا

 ر ت1 ا و ةناه م بق هآرت : لوك *ردأقةلا دع ثيدح س يطب ضوع. 34

 لضاوف نسيتني زلئاضنو# رخافم زتكو بادا ضايرب ء هقالخو هقالا نه كبضري
 رباكن ع رباك ة ثار ويربك * هرذن ةيا نا ربكأ هللا * رظاناا نيعل تقار نساحمو
 ىعاش ن.ةيدهتيده لبقاف # رطاخلا يف تباثكنال الا * ارطاخ كحدمرطأل ىالوع ٠
 رصاق كبانجن م مهنل الا * !مزوىحالصاادبعلا رصصقام # ىعاشلا عت.رعشلا حارتقا نط



 3 1 ريش تثد ند هش 0 0 نامل 0 ,سايدلو ا ريبشنلا فرم

 3 * : هبلا بدناو هءزالو ينحل د“ معمشم "سو ردرضحو مولع هن دروع عر“ ا كانو

 2 5 ةدو1اةباغىف هطخو رئوالا يطا جو بدالا. نفىلا لامو هرأر ا باو هداونأ هتاضحالف

 ل ف صوغل 5 رعذمإو ظبضلاو ناةنالاو نس |ةباغيف شو 0 اا نهةخسا ع و ةدصلاو.

 بملعب اب كدمحمدصن ا: ىنفملا خيشلاهزاحأد قو هيلا ق قبسيملامز 7 بارو ىامملا سئ ارغ
 - 9 ٍلوملان نافدءءاما ددلاو لض هاندا ه٠ةيككو هل 1 يلعو كدياس ى وق يلع يسنو ىلمنو حالحلاو 1

 يم وسلا ىحالس طملاد# خب كل انالوه سن رالاىعذوالاو بيدالاقذاخلا ةءاهفلا ةلحرلا ةمالعلا

 يف ماظنت اللال هأ ن 4 هتلدم كارداو بقان مهفي بوصل ر وا 4 املا لئاسملا بار هب ىلحتلا ن ٠م زاحدق-

 ةياقعلامواعلان ءلا 2 تاو رولا 2 ههةنمضت اك هيزح امال الامن :ب وهاك هن زاحاب مالعالا كلس

 7 يغض ى ٍةلاهللا يوقثي هلايصو.» هك اردىدلت بأ ا هتياو رز وجنامرراس وتايثالان ءةاقاتملا ةياقنلاو

 1 عا و هلل همفن هابجوت تاق وأيفهنأ وعداص ن* سل النو ةادعتلا ليسىوقأ

 ادقالا وضد يدم اةعأيإ !ىلعو ملا يلعمالسلاوةالصا!لضفأ 51

 ةماقم مجرتمللو * فاو ةئامو نيعبسو زاك ةنسةناثلا يدامح نءان ىفاشلا وا :فطاملاسنب هبت

 ةب رحنا ةدالةلاو ةيرحبلاةردلااهامسةدصتباهل أ يذو اسود اء هللا يلد هللا لوسر حد مةخ :هضتم ةعل كد

 هللة اك اردرع ءنمواتنب نين امنلا يعدي زنةليوط يو.

 انللا رسعلا دحوا اناهينطاع ك.اج ةءافن يلع اهينقاو * كهافشنم افشلاةوهق يلتاه
 ك.اضيمل اهبلا ف كيهاضيل #* اصخشردءلاروصولالا زغاي # كاب .ثأ يف لاثلا عيدبو

 ك ارح ىل عدت لو اهيتااع * كهافشيف يتذلن امالمش # كالو اهاف_ش ارهج !هينطاع
 5 كد اي شىفأو ف ميعدنال 7-2 :عيف ل و اهعاه * كياتنا لاك يلع ىرقأ ت 2

 [اةيأهلو هت> رب وداع اا طسدكو

 املا "ىطملا يداح ىله- و + حارلا فرص كيدي زمينقساو * حابصلا لبق سؤكلا بجت

 حايطصالاو ىت تغالا يف كن» ع ىحهت يف رش نو دب يف :ءدبال نب حأو و اردا» و ع 2

 نابو سا نيبنم اهينطاع  حاو رالل ءاذغلا لفهيهن * اجد يلحلا ل 0

 حالصلاو ىتتلايلع اوص اوندق ل قدصن ا وح نبي نما ينطاع ان حاقاو سد 2 را

 . اطعا ني ةيرك عابط ىذ ** يجاوإلا يصعب راش «للا عطب رد فك كرا طاع
 فطعل ١ لومشلا تزيصها 5033 * حاد سوفتلا َى مشع 2 حاورالا يلع ىوطا راغأ هد

 ,يناف 1 ةوعد ينءداو نب حاص ريغ ين ٠ نذل ص ان يىلحدو اةد ةاصدلا لخحاح

 نما اذايحاتقاب
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 .نع ل وعملا ذخأ يفاشلا ىطارهدلا فدو نب ى دبع نب د خخ ثلا كاإسملا ماعلا عررولا ده لاهي ةذلا

 سات ءلا خيشلا نعو امهنءاضيأ هةفلاو يم ويفلا مهاربأخي ثلاو ىزي زعلا خيشلاو رتيرضلا يلع ديسلا

 الا ءدنلو واخ امتي رط ع تتإو يركلا ينط ءديسلاب عمتجا وممةبطو يننططاو ولا خيشلاو
 يرمفخالا ىلع ةيشاح هلويزب 0 سلا هذع.شا اممسنو جبن ا يلع ةيئاخ لاو اهطو رمش

 تاكو فوة امو نب: سو ناءة:نس نا ضهر ن“ ان يف ينونا# كل ذريغوةيسوئساا ىلءةيشاح و قطنملا يف

 يف هيذمالتا محل عمتجةفيةسربق ىلعا ونب وني رواخلانا نا: نندو ٠ ىهزالابهيلع ىلصو ةلناحهيزانج ٠

 .مأع ءالا :#تاءوؤ# نين-ةدم كلذ ىلعاو 0 5 و قارقلا ادن ءنؤ رقي ةعئجامويحبص

 .مزالو خايشالا سو رد 6 ن ضاقلا يبسلا دع نبدحأ خيشلاكسانلاةءالعلا

 هب عفتناو ةعقبلا كلل: هب هللاايح اودي راس يديس عما# سي ردتاردصتو عفة اهب ويواربلا ىسيعخيشلا
 ةلامهتراشايءا مالا ضعب اهياع ل ذبةبقاس رفحو ةباواز هلزنم نم برقأاب رمعو ليجدعب الح سائلا

 رك ذلاب سانا لغشو اريدك ءاملا ةلق نه نوبعتي كلذ لبق اون اكمهخاف هتام ارك نم كلذ دعوءاملا عبنف ال. يفح
 .يلع ةمثاح اهم سان اعد ني ةلوبقمهقفلاو دمحوتلا [ءيفةديفملا ف ذاصتلا فاصو ةقا رااوملعلاو

 .هنعرثؤتو هللا عملاحدلو اهيابىفةياغىهو اج مدح رشو اذت.هلعجو ةره وبلا ىلعمالسلا دبع خيا

 هك عق نك 1 :ةلبطساب ومظعالا مسالا فرعي ناكدنا مهندب ريتشاو اهعمجبب اصأ ضعب ىتتعات اما رك

 .نيعبسو نام ةم نابعش نمان ىف ىف ون# فاسلامدق ىلع كولا نحو ريخاو حالصلايف هين أدي. ٠

 اص نبدحأ نب دمحّللا ديعوب أ نيدلا سمش ةمالعلا مامالا يك تام ديذ زوأا بادب نفدو فا اوةئامو

 روكا دملا هدجسيلا ةيسشن يدوعسلاهل لاقي و يفاشلا راجل هوغانلا ا ذات الانبا ىلء نب دج ن ا
 .ناكو م ولعلا يف عابهلاقةحماما ما ناكو تقولا ءالضف نءهريسغو ىزي زعلا يفظصم خيشلا سو ردرضح

 م0 لان كو يواضرلاري. ةتىفىديللاديسلارمض-و اضم راوادخ ايا طاب[ قد

 .فلأوةئامو نيعبسو عست ةنسناوعش يف ىفوت# هيلع ءاننلا نسي وهلغ ف, فرتعي و لوقيام رث كيف

 ىلداعلا يني-1لا نيسح ندم ديسلا ني ريتعملا فا رشالنايعأر هل مرتحلالجالا دي لا »6تامو#

 هثيبناكو هاحو تيصهلراصو يرئأو لوتو خويشلا كردأو ليلقي نرقلا لبةرسمبم دلو يثادرمدلا
 يوناو رباك الاوءارمالا دئءَةل وقم هتلكوهنا شيفا ديح و ناكو ءالضفلاو ءاملعلاهيلعدري وةيكب زالاب
 .فل أ وةئامو نيعيسو نام ةنس يفوت * اريك ىلا ددرتي ناك يلاعت هللا همحر يئافولا ىداهوب أخا
 .ىرصملا لدالا ىو رلاةهللا دبع نب نام هيلس غلا ىه لا يتاكلا كسانلا لضافلاخيشلا 3 تامو#

 لمكو نيهاوهيفزيغو بحناو قارضلا داق نجح ىلع اطلس دوي ىطايمللا كس لعمر ا

 .عامتجال ةيناميلسلاة -ردملابةولخهلتناكو دازوالاو بازحالاو لئاسرلا نما ل قئافلا هطخ

 .تابسانملاو ديشانالا نه اريك ظنحنةبك افملاولح ل ئامشلا فيطل ةركاذلا نسح ناكو با,>الا



-- 0 
 7_0 ال ةفيلخ ىنطصل ن نونفلا وبةكلا ءامسأ |يف نوناغلا ف شك اهنم وةيبرغلا دئاوفلل ةعماج

 : 3 هرم ول الددسن لعل هوفلاو ةئامو نيعيسو تس ةئد رص رم ثرشع نمان نيالا مول ينوب # بحت 5

  ةاثردقو ىلاعت هللاهمحر مركلاوةءو رملايفهلثمهدعب فاخنملو ىجفاشلامامالا نمبرقلاب ةفا رة بن فدو

 1 ذاتمالا قيقشفسوإ خيشلا ةماهفلا ققدملاو هم العلاملاعاامامالا تت تاهو 2 ميا

 . يتف أ ودافأو تاو الودع نع يقلتو سا ال نذل نيدلا سمش

 يهو ٍنومشال ا ىلعةميظعةيشاح بةكو رو,شءرعشناويدهلو قئارلا قئافاارعشلامظن و قلاع

 ةيشاحومالسالا خشله يجر زاغاح رش ىلءودع سار صتخم ىلع ةيشاحو ءالضفلااممؤ سف انت. ةروهش.»

 ح رشو اهنلؤاةءرهزالا حرش حرشو م ءاقنباو رصا 2!يلع ةيثاحو لم 1 عماوألا عمج يلع

 كالذ ريسغو ثحعلا ب 05 2 قنحالا» .ىل_ءو هباعىلا رلخا ةيشاحو ىنسنلا دئاقعل دم سلاح رش ىلع

 نيعبسو نا ةنسرغص رهشف يف وت##اهريغوةيناوضرلا حنا دملايف زاك اعط تاتو نائ.اقمهلو

 نب ريا ىلأنب ىلعخب شلات الامظانا هام لاٍبيدالا ١ درذملاحيصنلامامالا 2 تامو ب ل وةئامو-

 حد يف ل»,ربج يلع خيشللةث :دللا تارالا راقت كانا ىو يلشيحلا عماج بيط> ىجفاشلا ىموحرملا ىلع

 شو ينلملااد اد>:كناوذر ريمالا'

 لاح لاينىينملالان هس 1 نه *# ( ةنااالا هام رام كنا

 (لاعفالاةءاهش كاذب تدهش) # هدوحمو هزع مانالا ك 3

 لاؤ_س هلي رعتريغن. * (ةحامسةج ا

 (لال_.وةئ.نع امنرتء) * الو. ءاطعلاب ينغي هارو

 لاون دب ىم م-موزل ىج_ل *# ( هدفربنوءدعملاريهي يتح)

 ( لاو.الاىوذىلعنيعف رت. ) * اودغذااراذتااوداز مهاريو

 سورديعلاخيشلاهب طا .الكنمو ىجلقلا جات نييلعةيعيدب لطب تك نمي ودو»

 ينمو ردم .ء سدني زيف * احدءمارزاغيابلالوقبام

 سؤرلا سر جاهل ووهف * قيتع تنب لكوهط لل

 ديسلا ةمالعلامامالا # تامو فلو ةئام و نيعبسو ناس ةدعقلا ىذ سدا سةعئأجا ةلل ىفوتأ

 ىفج رمي وهدلاو ىلع ريغ :كلاارقو رصتدلو ىننلا ينيسالا ىلع نب ىلع نب دومسلا ىبأ دم ن ميهاربإ
 ةنورعمةددسم هدلاوةايح ىفهب واتف تناكو به“ د حو رفةفر هيف صاغو ب اوهةنلايفرهمونوختلا

 ةروصاللا يلا هدلاوةىص يف لحر هفوصو.: 0 ذمةمدةعلاتالاكشالا ]ىف يلوطلاءذه و

 لابجهب مل مزالاش ساعوأ و "جر يف تيثم وهامياءهياع يف 1 يملا سم نيهفادبع ىغاقلاا هب كل

 * تامو فلأوةئامو نيهب سو عسن ةنسةرخ الا يدامحر يشع عب اسددحالا موي يف ينون * بهذلل



 . 1 ش 2 1

 سو هي'ءةللا ىلد ىبألا ىلع ةالصلا يف ةلاسرفلاو هريغأو هسفنل عيطاقما نم رم د 11 :

 كلما اتحاناتلا نو مكلابءاضقلا ةياين يلوتورم الاخيشال ىلعالا رودلاب اهغيص جنم
 سمخ ةنس ةحيللا يذيناثىف يفوت * هنأش ىلع البق رتاا ةنارلاو ددوتلاريثك ةرواخلا ظ

 ندم يديد ذيملت يوفلا ظوفحم خي لارك اذلا ذاتسالا * تاءو ع نفاأوةءامو نعسسو ؟

 دبش٠نماب رقدموب نندوفلا وةنامو قاغتسو نع هن - ةث راعي ع د ا 5

 نب فسوب نب دم خشنا ىلودالا |ثدح هيقفل|ملاملا 2 تامو د اهنءهللاىخر ةسفن ةديسلا

 * او # اول نيعيسو 010 امش طايمدب ىفاثلا يمجدلا ي دلع

 نيعبسو عسق ةنس ل اوش نها :يناغأ نحل ادع يو.ا'م1لاةخ نع للص غلاحلاصلا مركملا ب انا

 ريمآلا نيك اسملاو'ارقفلا ب مركألا بانا 6 تام 0 ىرييفتاادهملارا وجبن فدو فأأ وة

 23 مهرمآب نفدو ماا ةبامو ناعب سو عم د لاس للوالا ىدامح نم اميفءَأغ مئاغه شاب ءهدوأ مهاربا ش

 ةنس لاوش عسا: يف ةيكبزالاب ىعوحرملا حاذلادبع خش. 0-0 تاءو م ةيكلاملا ةداسلا
 لدوع ىدابالا ندلار ناسا مركللالجالا # تاءو فاارةناو نيء.سو ناسك

 46 تامو» فل ا وةنامونيعبسو نان ءيلوالا ىدا مح نب رشع عبار لاوءالا بابر 1 نءناكو ةيلاع 2

 راد اغأ ريش يلوه هللا هع“ ع ن يلع تالطاصلا ىلا ب لاو ت اريا بحاص م 7 ل>الاريمالا

 هللا د. 3 3 !١لوتي هفو ةرهاب ةءاهذ و:رفاو ةمشكأم مرسال ةقاسنلا اذ هل كو يلو ٌةداعسلا

 يس نامزلا قت أ اناو + 5 ءازطاو ظلال أ ىواكدالا

 ىلعل اها. ,>ةلود ن٠ كيب #* الهافؤورسل ةلودتتاو

 يعملالاهركسف لج ن دا 7 لعفل دماقملا ىلع

 8 هرك ذعاشىّدلاو " 09 راد الس اطار

 يلوإ يوم نيترو اها ايف كللو ديوان رشا
 يلذنالا دح ال انامنع مظ ءال اناطاسك الح اهال#

 ىنلاو ظفاح هللا 0 < امل اننا نوما مف تعد
 قعدساف كلا من تأ مامعاب الح امرا كل

 ىف هلو ةبب رغلا نونةلا ىلاهلي٠عدقارشالاتايلجتل رهام قاف ١ آل نفى ذناولادزوم هل ناكو
 .ءاملعلا هتيحاو ءارمشا'هتحددمو ةبسورفلاناةءاو يمرلاةدوجو طنا ن -> ن. ةبيجيعاا عئادبلا

 لفأيملو هبصنءنعل وزع دقاو اهداف لازأو !مناكرأن ءنهوام حم ءأن اهدايقةسايرلاهيلا تقلأو
 مدن ناكو اهتراعاب اومسناكو ةسيفئابتك ينتقاو هلا-يلعايقاب هتمشح سومان رهتساو هلاكردب
 ةغومم ىهو يغارلاة:يقسو سوماقلا ةئيد يل ةيسراءااةغالايف ىزيربتلل عط اَلا زن اهربلا اما نم



 ١١ يف اصلا نامثعنب دم هزاح أوج ربو يريهزلا هللا دبعنب 2 هقفتديشر رغت

 . لولغز عما#س ردو ثيدحايف ديشو رغثد_ونيح يلوبلا مساقنبدمحأ ى ديو ةمهاربلا هم رطيف

 :6تامو# فلاوةءامو نيءيسو تس ةنسىفون#ةريدك دئاون هيدل ناكو رس 0 |هسرد ويتفأو

 ٍ / ىوقلاهمش بائذ نب ماع رود: نب يلبع نب, ىلع نب رس> ىلامئاوبأنيدلا نيز هدناا لض افلا يفملا

 . مهاربا 1 لاا دف فار ارحتنلا نيز نيد يديس لع 0 ا!ىلولا ىلادمسن يسهتذن يملاّلصالا
 . دحأنب ٠ ءاطع خيبشلا نع ماانخأ و ًاقئاهتو ةملاو ةلامو لسا نكلأ هاك قلو نودلا

 7 خيش ور درع 6-0 رمهم ىلا ىفاو ني٠رخاب نيدراول نماهربغو ىلوب.:الادمحأخييشلاو ىرسدملا

 | صن ناكو داج 0-0 روصنم خ.يشلاهيدلب ةيهاهررلا ةقيرطلايفهزا 0 بسنت هلو ينذملا

 دقو لاجنرالاةعرس ع'قأار ءاظنوةبي رغلا ولعلايف عالطا ةعسهلةحبر ةلامليجح ع زعل ا ذاغيلب
 03 .دلا ميهاربا ىديس نطقلاةةيد د حرش (هنافل و .نهو) ناونعهلضن ىلعوه ن اوند هم الك مج

 ينفملا هذاتسأب قا: يف اءاتك ف اأو رصم يل داعمتمورلا ىلا ر<راودئ اوذلا نما ريخك ًايشديف مح
 صودخ ىف ةلاسرو ةيرزإلا يلع هحرش ىلت ةيشاحو :دربلا ىلَء مالسالا خيش حرش ىلع ةيشاحدلو

 . يقر ىلا تاراشالاو ىئاقلاب ةكواهبئكو ا عمظن مث ع يدل ىحنع ىسوسلاةءاور

 | ةيرمحلا جرشب ةيفلا زومرلا فشك وة ةيلذ كك كلر 6 ةيسداسلا لاخاو تاماقللا

0170 3111 

 شوت ديم

 0 ا ا

 0 - حرشب نيئيعلاة يسمو تادلجم كا غلبي ل فاح باتك وهو عاجش يبأرمتخع ىلع عالطالا عسوو

 ' اهامس رد راث ىف همواظنم لمعو وحنا يف ةءىهزالا م ظنو يرد كاادلوملا ةصقو ناو ك1

 ا و رك حط كار 2 فوت دمر كلذ معو ةرهاذلا صبا
 خيشلا # تامو 3 0 ل ار ةعملاةليل يفوناهبو قالوب

 0 هدل' و يبايرسدملا يكل ىلا لصالا ىبرغملا 0-2 قمح | تدخلا هيقفلاماعالا

 امن“ كرداف مولع ]او فراعملا ىل ليج لع ىف .ةأوح الضو ةفع يلع أشنا بمجرتملا دلوو ريع ٠ريدتف

 لمكشسا نأ يلا تقولا ءالضفنم اهريغو ىديلبلا ديسلاو ى وللا حرشلا سورد ريسحو موزلا
 0س مولعال ءاقلالا ن_س>ناكو رمشاوتاةيقدتلا ىف هنا داو رد 1 هف راء: لاله

 ا( بتك .ازخ يلوو تالكشملا الالحو تالوتءلايف اماءا نهذلاديج ةحيرقلاداح ريرحتلاو
 : تافا 0 انس لأن م نوزيتك ةعاجمب منتناو ثمشتاثمرواهتمدسقاد حاصاف ةدمديؤلا
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 ناعسو عميسةم م ع2 نيش هوت هاب نس ل مو يفوت 237 ]دج دنشمرم 1-5 تالوقملا حرشاهنم

 ىلع نب رندفملا عاشلا بيدال دي لا 6 تامو 9 جملا ور هم وجو يرااب فلا ونام

 خشلا يلع حرصا 00 90 قر هم رول كو 3 ا,فرعيو ىدوألا ي ةوتفلا

 | تعسف 7 ءانأ ]يف دروم ةدءاهريدبوةيردلا كالا ىلا هجن كابس همر ا ين ”ىف هزاح ًاوينفللا



 ب ؟*وا 000
 مسالا ثحرك ٌة هب رغلا تادا ريالاو ثاحنالاو لئاسملا نم اسف عض امو هدول ال نقش

 ارباح ءاةرباجو قنا للا ذامملاو سلا تاوضأاوةرشملا لوتملاَو ةرشملا تالوتملاو اد ش
 ءايلوالاونيقداصلا لاوحالا بابرأن ٠ ناك يراوملا لعب و ذلاخيشلا 96تامو # كلذ ريغو .

 ىراوطهلاب بقل كلذاواهبوكرديجيو اهضورب ول ويلا بكري ناكو ذيع دلا نم هلخأو نيقرغتسملا
 دحاوريغ فشكلاهنعوكحو نسحداقتعا هيف سانللن اكو ةد>'وةىمه بذجناو كالذ نم علقأمث

 ةنس يف ةتلف يو 0 نمةاصرهتباصأ ةليمرلابا ديب. خ تامدب نوكأ ربت ضانلاو قاوسألا ف 1

 خ.يشلا ( تامو 0 هللادحرهتزا دج ىلع سأد :لامحدزاورهزالابهيلعاولدو فلاوةئامو نيعيسو ته

 اد زاحلا ظفناح تخ نانا لا ىفاشلا ىكملا ينيسحلا ليغ دحأ نر عزا

 لاح نيتنثا ةنس ةكبدلو ىولعاب ل 1 نمحرلاديعربك الاددج بقل فاقسلاو ىرصبلاملاسنبا

 نب نيسحو ىفملا نيدلا جاتخس.ثلاو يلخنلاو ىمجملا نيخيشلان نعوروك ذملاةلاخ نعيورو فلو

 يناطصءويلا دنطلا باهولا درعو ديعخخشلا ويناميلادحأن سيرداوةليةع لو برطخلا نهرا دمع

 رهو كلا امو ردع س ةلاخةبانعب ءأن ءادحأ باهشل ثلا نعايلاع ةياوالا عمسو ينذملاهلا حت نبإ

 يد: ءويرمهومادمحأخيشااودل ول خسشلاك م هزاجأو خويشلارابك هن. عمسو هتيص ريتش

 يدتسلا ةايحدمجو ةايقعد# خيشلاو ىرصبلا ملاسنبهللادبع زاخلا كاذكو هطخدلا ولل هيزاحا

 هنا فتق عقشو هنأيو سم أ اغىف يضت صدم ديسلا انهي ش جرخم هبا و نا حو ثالث ةنس ةكعكلذو

 ا ةزاجازاج و هلم 0 فيرشلامركا ب كوبا دعا 2 رات امدنعةرونملا ةنيدلاب هب عمتجا

 لئاوأ هن :معم مو فلاوأ ا نياسو ماي رايس 15 قر الر ىلا ةنامإو نيتسو ثالثة:-ىف كالذو

 يملا مرملاب ديعلاب لسا ملا هظفل نم عمسو هيلا جا ةاماهف عجا ري هلاخ ب هك هلابأو هسا تكلا

 فااوةنامو نيعبسو مد رأةا بقيق هاه ذاجإو عرشمملا ن نمر ادبعخبشنا نيطاصا' ةلالسة دك ف

 يطاقسال ا نه لك ىلع هقفن ىف: :طاى ودعلاد#مخيشلاهيقفااهيمنلاهوذملاةمالعلا ةدمعلا #4تامو

 يوامعلاو ىولملاك تقولا حاشا لع لوةءملايفرضحو مريغو يدايزلاخيشااو ري رضلا ىلءدييسلاو

 كل يف ينوب # قال امراكتنا ذةوقو سفن ةعاجشو ةميكش اذ ناكو ءارقالاو ةدافاللردصتو.

 باهولا دبع نيد خيشلا نقثملاهب رتناةمرانا طال 6 ترف بلاي سس ل

 ايتك ها فاو سرد تقولاب ا شأ ىلع هقفلاو مولعلاب لغتشا .الاول'لاخ نباوهو ىنخلايجلدلا
 17 ربقفلاهبتك عيمج تناكو نسما هطخحا م اع بتكوامح واهلي اكو نسح طخ ابهءيمحو هقفلا يفة دقت

 ءادءالاو ةدافالن مزالم ناكوز الامل ابلعدمتي و رنااهم برعضي و ةحصلاو ةدوملا ةياغف اهريغو
 ةنس بجرر وشف فون يت>لز !لوةرشع نسحو قالا ةثامدوة تح ةلاح ىلع م ةلاو سيردتلاو ٠

 ليز يكل ما يالا ةءالس نب ن_> نيدلا ريلغا اصلا هيةفلا 5 تامو# تناشد ونيعبسو عبس



 0 ا
 1 "بارع ف ارآلامو رشع نسف ىنئاشلا يرقملاى رقبلا مساق نب د نيدلا سم خب .ْكلاسو رد

 أ " هرمأ جارف ينبسملا دهشملاب ثيدحلاو :ةفلامزال مث ربمتو ىوارفنلاو يولملاو ىزيزعلا خا 0
 1 راجاصوصخو هتراي ز وهدي, يبت ىلع اويكناو هيف سانلاداقتعا ملا ا

 7 ىلعهنع 0 ينيشيشلا برديةفو رهملاةفطعلاب ةبهلاو رتشاودوءاوو .«دايف ةيسن+اةلعأ ةب راغألا

 َ حبحصكث .دطاءالعا ىلعابظا و. هتقي رطيلءامزالم هناش يلعالبق«لزي نمطامن .هومفدوموسقنأ
 8 نيعبسو تس ةنس نا ضهر نم نيرشعلاو عسانلا ةموأ يفوت يت> لئامشلاو ءافششلا واطوملا وسو اي يراخيلا

  ديسلا فلسا ةيقب ةيضراملااياجدلاو ةياءلا ب قانلاوذ مافعملاذاةسالا © تامو 9 ةفلاوتئامو

 0 امش اه نلوظوم ودل تامل اردن 0 ةنسدلو أفو نب يداقون أدم نيدل دحب

 ا رمصت فارشال أةباقن يلو و داروالاو راك ذالاوةعلاطملا 2 ىلع لبقأو ملكتلاو ةخيشملايف همع فاذخو

 ش ”> باهال ةباهماذاميسو 07 ةسايرل يف رط نب هلعمجو ةسامسن ا اميف سا_فء الا يف

 ١ هياعىل_صو نيعبسو تسةئ -لوالا عب رماح سما موييف وت ريخ! العاف فو رعملابارامأ هللا يف

 همت نهبرقلا مهو أزب و قاذعالا ىلءىلو يغاصال و رباك الاه رضح مظع دبش. ىف ىهزالاب

 ةنسلاو روشلا'ةهيفاضو م تامو# دادمءالاوب اره نيد اكناهش دسدلاة دب تف لختو هنءهللاى ذر

 010 1 هانا يحاك مادو دمم تاكو بغارب فو رءملاا شاي دمت هلر ونغملا مظعالا ردصلا

 نعو لوصلا وعورفااولوقةملاول 1 و فيل اتهلو نيتليضنلل اي واح نيتساي رالاءهاح

 مدقتاك ةطيامدلا و بياخعا جم عقرامفل قو ا امو نيمو عسن ةةسىقاءلاو رص ىلا رمض> ىذلا

 " ةنسناضءر رهشنب 0 ار يف يلا. هللا ةمح ريلايفونمث ةرادصلاىلوت وةيمورلا رايدلا ىلا عجر و
 تدبلا اذه همئاخ شقنناكو ف ب

 00 فاعامم # دمحم نامالا وج ريد دب

 ىسرافو ىرت ني واودقثالث هلو يف رفملا يجلقلا نيسلاوبا |خيشلاا وحرم *ةسإ رغ ضو رعلايف ةلابرلا

 نمو هّناركتبب ؟ءرلا لهأ ث ثحابي وني دفاولاو ءاماعلامركي حيجرمهنو حي قوذ هلزاكو يب
 رع نحاول 0

 1 ل ذك * لي وطتدعب نمتلزن بجاو»

 # ليفلاةكربيف ةعدنضتودوأ
 ناار ريفا سكاي الل

 تلقلاو نيللا دهقي ةعدالمتفو + افعوي نسأل ىف كوامملا اهرلااز ع
 باكهكلك دق اقيقح اذهو #« ةيزف بئذلا هلاتغا كاذ نا الخ



 تو
 كب ل معال تاو رخو ا وهجرو ىلع نجاضي أ ء«هاواتقو هولتقو كيب نس اوي رمغو اينو 0ك مارا

 باوباللاكلام كلي ىلع حيد 0 فدخل 210# هءربجر رش ثنماثع'ةالثلاةلياكاذو ٠ لرصرلا

 دمحو نابزءادخت 5 كيب ليءمساو كيب نمحرا اديعو عفدم ىلأ كيب ليعماو كي مساق ىف مرو ْ نب

 اا
 نايعالا نم اصذءش نين الثلا وحئاضي أجرخأ ( ا رو ثرماع يداحيف و) رحل ابرد شي واج 2

 حال#فلا ادت ا ادذتك ىلع مدع ناو : ريما زريق عجم ءميذو داليلا 2

خو ادزيتا مو هارا كول ريبكلا شب واج ينادص٠ عمات ”شبواج ينطص.و رونزادختك
 ليا

 070 «أر

 دهمو شركوبأك بن س> 44 0 شوو 3 ادختك اغأنا ءاسووأ ءادختك مها 31 او ١

 انك اعاذاعل سل سرور 00 :حملا عي جا يفق 0 : :ادوأو مداقم ,ةالتخو يدرواملا 4و ل

ىلع ض. 3( 4 هلو )تامناملا كك: 0 رمت ءاومزاقأأ ن نمزأ ادا كهذا ا وسلا يلإ 4 هيد هئواطا
 كَ + 

 نم ناكر تارك اهلزيملا حانج دل: ىلاهافاو ةي وقةقاعهب رمضو شد-ونب ف دسوإ خيش | يلع

 ىراعدلا“ اضقو يب با ىف ةعمسوةر رج 2 هلو يلعدزاقل 0 نحر لاديعدنعا اتاكزاكو ملأ 5 هد . 2

 نعر اخت ياو ( ة>ألا ارهشيفَو )كتاذريعو تأ تييلعلاو تاك ةادملاو تالا و ىراك كلا :

 4 راك ردم لنوم 0 اعوج جحاوعجتةز ع اواصرأ امهماكي ليلخو شكثك كب ني سح :

 حملا وح ىع 6 .'ءايأ ال دعا رباغادرو 0 ”اورئاسواوز ربوة ظعةدي 7 0 أ

 0 كيب ىلع لكسر كل ذك اهنا قمهمو ةرو- م اورضحمن | 0 5 كي ود طايمد

 ن*حارطاو سريدل كال 2م اوقالتن ىدعبلاز وأ ع اني مفل- -راو مهما باهذلاب هدب ردت

 .و هدهيف لتتو نيعجحا راولووةدنر تلا ؟تسي رع وذي ا ءةحقو منيب عقوت دونم دنع ةرو دنا لامعأ

 نيءأز انو واحاخأر معو ا ار> نان انط ىجب رجد مح او نايا حج رايت ا شاب و و لا .ةك ردلل

 كلذل مها كي يلع ىلا كلذب ربا لصواملنةوجدلا مزه يفاولزي و تاقاجولارو د صاوناكو نوشلا

 ابابرأواملللاوةيلقاجولا م مو: هه لأ جراخرصنلا بابغي ؟ ىلا جرو اغالالزو 3
 1 كم َِت حبسأ

 هى محاو ال لي 4 :جرخيوأ ها ردم ا ها هنوادتءد اك ةأجو ناكن لك نايا ملا 3 /

 ١ اوعمتحا 0 كا اوأيفاو 1 عامر ورا 2 ليمشت يف ذك ىلع

 كما 4 ِ رغااريىلااودعا وناكو عمن هوكي ' لع اد و كر نيدح فاخ ع راسو ل ردتلاب

 0 وكنىل لست 6 هنل اوقات دير كالو رك 5 ردقولفةدب رحتاا اوهنهزأ

 0. أمم عقوامو ني _ كامد_ه ( تضقئاو) كلذ مهملاعت هللادري ل نكلو وعنامريعن هرم ا اولذدأ 3

ب كاذو رستم الظل قدا وسشلا عج ورد 2208 - هه: ا لاجحال أليبس 5 ِ
 هاعرامو 5 الا 

 ع ارمالا مظاعأوءا كا :ماوعال اهذلهيف تام نهر 0 3 ناو> نهذلاو ركسشلا 0 ا

 رض ىمادنالا ا ىلا لاىديلياا رم ني دمت دسلا ف رشا ثدحلا هيةفلامامالا يشلا تام 3

 0 ناعأ وملعب هر



 0270707 ا
 ' ههه: نءوكي طاصو كيب لعىعةدي رجتاإلانامرفاثابلانماوبلطوةءلقلا باؤن ايلا اوماطد- الا
 ٍ .لودو:نينثالام را ريظارضحو ءالذز ,ءاشابلا ع :.افمزاوالا ىفا نون رمدإ يربما نم نيد قئاماوم ءاطو

 1 البلاوي راف نيت اسبلاةيج مهمايخ نيب _دانو> وج كيب نددو 7" قا حوا نآكو ةزام ىلا نيءداقلا

 : لاوزلاورابدالا اوقةكو عا قاد وا ٠+ نمو كل ناس س>و كي 00 +>لزعل .خواوبرهو

 ١ حلاصو كيب لعرضح ( هني رشع عباس يفو )هبابم زاليقاجو لكمطلو:,ةبلق حولاىلااشابلالسرأو

 ش ناد.ارقملا او“ .حرفةةولغءاهو دجوف باوبالا ىلا | وءاطو ههريخدا دزاف نينا سبيلا ىلا معن وكي

 تنوعت رجلا وجرخو دانحالاوءارمالا نهريثك ةلدللا كلتبح :واوعج رم كانهاوساجو

 1 كام متاكب ا و ارسكي حلا وكي يلع ساريو نيفرطلاقناذإ وجوب فو رعملا كيب ند ناكو
 حورمسلا كيب ىلو مهديعتأ مئاهجو 7-5 :يلع تاودبشا 5 مساق لث.*:سمالا ضعب هيلا

 'لخاديفقار والا مهنواسريو ةيلقاجرانايعأن :مريثك و ه1 كني ا تا را 2

 | بره ( يلوالا ىداج نب رشع عساف سيلا ةل فو 1 كلذوحمو ءاحادلا هين نوب رش قلاب ادقالا

 || ةرشءو< مهو هعابت ار كك كن : ني حو هءابت أو دلبلا خيش كب ل |ءاخ مهو رص نيذل ءاسمالا

 .ةاقالا هريغونايعالا جرخف س 5 عوريتخأو :ريثكا 3 مه داذجاو مهكيلاممم ميعكو قجاذد

 انك ن:عبمجو ميعابت :ًومك لاميو مهقحانصو كيب حلاصو كليب ىلع مويلا كاذ يف لخد و ني.داقلا

 .كدبل- ,لخويلاعإ ر اا ادؤذتد 7 يلع مند رضحو مهريغو ةيلقا>ووءا رع نم كلذ لبق ديعحلاب

 : رفاسو ةقرمشلا فوك ءاطعأ م هذي يفةبونلاتب رمذو ادد# اقعنصلا كلي - ىلعهدلقو طويلا

 | نيذلاو ني. داقلاءا ص 14 ايو كب اصر كي يلععأ اط ( ةيناثلا ىداحر بش يبا" دحالامؤيىفو )اها

 حورمسأا كيب ىلعو ىلءنجومتاه جو زكي ىلع ساو وجوج كني نس ->لثم نيمهاذلا نءاوقلخ

 "ايفر قت_ساو كي ىلع ىبعاشابلا ع '9: ةعاقلاب زاويدلا ىلا مهررغو ةدلقا حولاوةي رات>الاو كرد مساقو

 7 تيثومموب ىلا اولزئواوناك مار انا اق د لا عمل هقجانص ىلع لخوناك ام دلبلا ةذديش.

 ةيردملا رايدل' كلل»و م لاروهظلااثالذد ب ربظو ةرملاءذه يناهتسائر ور <« ةراماىف كل ر يلد مدق

 قرخو نيتفانملا ل مش تّدشو و .نيدمامملا عطقو نيدرمتملا] ئةو ةمءا ثلادالإلاو ةي زاجيإاراطقالاو

 رم > هن مش ةءيتةسمتن ك ىلا قئار املا لطنأو ةيدقلاتودبلابر 57 دئاوءاامرخو دعاوقلا

 رص. نم .مهجارخاو نايعالا ضعي ىفأ ىلععنعو رصصملل هقجانصوة شي وارلا ادختك أعان اما-

 ' |, دي ذخ اف لاخلا هلوةصي الا رح مادام هاو وح وج كد ندر وعيها ىغأن مز كماله مف
 : رو مل واتلب ىلع دبع لع نخ كم . ىلعو وجوجك يب نس> رمذديف هلق ىلد هعارنأ عم تدب ةهلتق يلع

 بهذبا كب بوباو يهذلاوبأكد دخمتو يل ء نجح هعم بكر و بكر هيب يف يهمل! ماقو لبللا نمةصح

 ذوصوق عماج فلخ قرود دع ىأأ ىف رطلايئاورادامان قب رظلادا مالا ىلا

 ّح
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 تك وي 1
 خش لفصل دبا وابسرأو ةدكألا 0 قين ولا, لذ لع 4 وقفتا وةايح دق يبق ةبج كيساسا ما ىطعأ : :

 لاح رلاو لاملاواياط ءلاب ما مه كلذ :ءم ا 0 ٌةأَعأ سعدي ىرو كالذب رمد افم اهبرعلا

 ةريس“ :ك اعودحاو اونامحشلاوةراوذلاوداجالاو زغلا ن٠نودرمثملاو نوقرفتملا ملء عمتجاو

 ابراهرم هميلا رضحواهنم لحرا مهموو دق هفاب لف نا لا كل :للخاهبناكو هنل مايا اورضحو

 اوعطقو عفادملااهيلعاوبكرو احارب ًاواراوسأاطوحاونبو ةيثبمهتءامحو كد ؛حادوكيب ىلع رق:ءاو

 4 3 و :لاناكو كيب راقفلا يذىلاكب ىلع ل هراونيلقملاونب رحببملا ني رفاسملا ىلع قي رطلا ا

 ةديب ٍّط 3 يشن ىلع اوم نعو ةييعجءأ سعالا لمع ةينااىلا و. هذوالل اواحراف فاشك ةعاج 3

 كلذيف عنامو مالكلابمهمش 7 ساجم |كلذ يف ىوانفملا خيشلام اي كاذيفاوروانواوملكتو 1 ْ :

 لجرا 0 راو عازتو ماصخ ةءاس كو لاذاا ذه ىش يك ًايفدال او ملاقالا مب رخألاقو :

 سانلاو كسننأ أمحرَأو 6 ! عممحلطصا و.ةبيف بعلو ىأاذال معيش * يأ شاد خو موخ ك 5

 كرحييذلاوهها اولاقفادبأريخمط لصحال كلذاوا ف ناواقاطم ةدي ايتدنعأر نالها :

 انآ خيشلا ملا 2 2 ود اىعلعف واذ لاو ياوحإلاب دا ا ةنالادب ريورمثلا

 خيشلاهل بكن لاثتمالاالا هم ل رار 95 ا رحت الف ةتاكسدلا ل

 50 ايالاربلا 0 ثيأو لفهيلاو اأو هظعوواح هنوهرجز وه يوواوتك اان

 8 صح 2 ينةماقلالا ملط 0 0 ةاولملا ل 2 را ا | 1

 0 0 اوبدلابا وعم جا ىلوالا يدا ردع ىداح (يفو ( فاأوةئامو نين اقوى دحا ةنس يناثلا عسي رة 0

 3 02 ةقلب كني زييلحلا إف مع سماح ( يفو ) رصمرا درتفدز اوذركي نسحاودإةو الار

 ' دو كش ؟ كيب نيسح اه اهركسعىراس سبلو ىلبق يلا ةدي رجنلا عولطب نامرفا وبك واق جند اغأمماقو 1 |

 يناطم٠الم مهو دحاوتلا كب للحرضحاو را>تلاةردا اهم ىلا لاا مهرطضاول» هشنلايف اوعرشو 1

 مهيلعخ رصف اورذ_ةءافالجءهراببلا لام ممياطو ر يابا وار يبطملاغأ ندعو

5 

 هءأيخك ب نيسحزرب دهر اجتأا نم لاملاعمجو بولطملا ل. ءيشللا يفا وذح أوهيدي نع نماو>رذن مهسو آو أ أ

 كيبل دلخو وجوج كيب نس> مهو قجانصلان م نس ه2, 2 جرو ىلوالا ىدا هج فه :م يف رفسال م ,

 (يفو )لاحترالا ىفاوعرسأو كيب مساقو كاي ةزحو مندموبأ ا ليعمساو ةكبش كيب ن "بن 7-9  ناركساا 00000

 هب راغ و ةياقاحوو قجا:هةثالثاب ميذو ىرخاذدي ركب لياخاضيأ مهفلخ جرخأهنب رشع 1

 تناكف ف ؛ وس ىنب ءاحةضايم مندي برحلا عوقوب ري ادرو ملا واختي واهم موب يف امو اور ١اسو ْ

 عدد كيب راةلاوذف راعلا كلذ نو .لاقرهفالخو يلم اخأيلءلتقودعمنم وكي ناسا ةيزطا م



 3 دود 1

 ظ .اغابلا سلجو نو.ءزالملاوةاءسلاو ةيسشب واجلاو مدخلا تفطصاو ليللا نم مزاوللاو تاجايتحالا
 ا جالا ربمأو رادرتفدلا ينأي مث دحأ لك ليف مدخلاو نك اكملا بانر ترفحو كشكلاك لذي

 7 ءدوالاو مداقملاو تقولا باب زعلاو ةي رجكنلا ادختكو ةيرادتخالاو قجانصلا ءارمالاو

 ١ نوفرصني مبيت ثلاو نوناقلابمهتا ىمردق ىلع هلع نو ديعيو اشابلا نتف ةيجب ري اوتاقم.لاو ةيشاب
 نودي ري رصقلا ناهد ىلا وجر خواشابلا قجاتصلاءا سلا هوررك ملا ءويلا كايف اوربضحاملق
 ظ . يواجرجلا كيبنامثع بيصاف قدانب مهلعاوب ريذ ذو ميلعحالسلا اوحسو ةعامج مطفقو لوزا

 ا 0000 . الا ي>سوهقش نم تذفنةدادرب بيدأش كشك كيب نيس>و ههحو يف فيس

 .ماويخاويكرو ىرخالا ةبحلانم ناتسبلا طن قمعتك | طاومبكيل !.ممهب طاتحاو مهفوسو

 .فيسلاعطقدق وبزملاباببزعلابا,لوةيوهو هناصح كس نامع اوبك راو ةادعالاب نوقدصيال مو

 أ هونفكو هول سغو هاني يلاءول شف تامو ة رده كف ءوار او بزعلا بابملا هباوبهذو ريع و هيو

 | تورلل نكلو اغأ مساقو كيبدوممو مخدهوأ كيب ليعمسا أ حرجتاوهونادو هتان اوجرخو
 أ اغابلا يلا اواس 1 باوبالا ىلا اوعاطو اوءمثجا اوحييصأ املف فالذ يلعاوتاب و كرب نامثعالا مهنم
 'ااو ا دردلا | هرورسو كوز دتعو نوصوقي كشك كدا تع ىلا لزق كورلا ورشا
 00 5 اةمعاقديفا ك.يبلءلخ اولعج مهنا مئاحيبقامالكه ممصأو شكشك كيبنيدح

 يلع نم !مناليقواذإبة زيا كل لي وو هدم رع اسرع اهيينودل_ خالك تاراقلا
 [ةدم هدنع ما فخأو 7 اا ومرا ةنأعمتيبف فوجوج كبيس ىلا هتالساصو تاسونلاب يذلا كب

 اوقفتاو اوفلتخاف نيمب رالاو< اوناكو ناديءارق,كشكلارلا اوبهذو مولا كلذ يلع اودعاوتو مايأ
 ةلعفلا هذ.هاولعفو قافتالا كلذ يلع اوت مهنم ةعدار ألا اوكرذو ضاقلا هدب زاهد مو ينانيلع
 ار احا تئامةننملاكالذكو برخو ردقلا مدهتو 7 ويلا كاذزوم لادا قوما ديلا ساواطوو

 اماغلاب تم يفهدجون كي ىلع كربة زبحا واسر داط'ةّده كلد>الو امراضن تيهذو

 لا نه سمو رصمةه> ىلاعجرو هءانأو كيلاموهكرأ اوربلالاهدرف رغسلل جب رلالادّتعا رظنني

 : 0 كيب ىلعن ام رص.يلا كيب ةزمح عمجرو ىلبقب طوي ًايملامث حيفطا قرش ةيجيملا بهذو
 ادختك يلع ناكو عدا لري افون :هرفنف كرب[ اصملا ماهفنالا دارأو مهفالخو ةراوهويفانملا هباع

 كرب ليلخو وه كيب اص نيبو هندي اف اريخس هلءجو هلبق نه ايفنم كانه ىلطب رخلا

 لا لسرأ كلذدنف مطونل حنج تح هباولازي لف مهلسراف يجوباصلا ادؤنك ناءثعو ىطور.مالا

 ادعو مامع برعلا خيش ةلفكب هيلع عمتج -او هل عدخما تح «لزيإف بعذلا بأ كيبدحم
 رمالا مل متاذا هلا كيب ىلععم قن:او ة> كاذبا رتكو فيرسلاو باتكلا ىلعادهاعتو ادقاعتو
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 0-0 هيد ا

 يلع ةبح رفاسو ةمذلا صلاخالا ب 1 هلويختو هعاتمو ا عا كن 00

 م 1و ىلإول اعاادخو كيراقنلا وذو كب ناوضرو كيب ب وأو كيب مهو م٠ زارها

 هميسق عم د]بلار ك5 كس ليلخ نقتداو | قر اطيغو شيواج ناميلسو شي واج

 مساق اودلقو اع نةناأديع اولنعو 5 كيس ن->و مهمءامح يابو شكشك كيبؤيسح

 ىحيدالوأ قرم نم مجر كيبطاصنأب ةيلمقلاة هلا ن هريخلا دروون اظاحة:ست 'ءآملاولاغأ

 كالتيف و نيتاسلا ةهجيلا اوز ربو :دي رخل يهشت يفاوعرش كلذ د :ءفامتصخو ايفر ,ةتساوةينملايلا

 0 0 نيسح تحد لزيف رص يلا لخدو ةلفع ع ن.> ىلءهع٠م ندو كرب 5 ع-جر مايالأ

 عمتجاف يعاسلا 5 مه كل تنناجو 1 ىواحرجلا كَ ناوخع دنع لري

 اوعمسا موضع لاقو ةدج يلا واسر نأب يأ رلا ىذتقاف كلذىفةروشم اولم#عو راث : الاب ءامالا |

 انوخأ هل احصل اولا ارجل مك يسببالوم 9 رك ماكل هناف هنم او>اتراوهولتقاو يجمت ٌْ

 عمتجاف يري ةهجذ 0 نأالايديستسب نءجرخأال لاقو كاذب هلاوا راف انتو ىلا لخدوأ |
 كيب د كئاولس راواهبماقأ وتاس و3 ىلا هذ و كل ذب ىضرفا || مذيو داموكا هول ىأ رئاأ|

 ىطوسالا كت لذع كره نو اماهحو طوب 9 ةيحانب ىلبق ىلا كيد ناوضرو كن بولو

 اهريمأوىرخأ ةدير مل اواسرأت اك كيحاص يلادب حلا اورنسوهوقداصوهلا اومضنافإ| 4

 ًاراسنا ونومو زم مهناكاضيأ اوعجر وتاشوانم ضءبالا مهني عقي يق اقف :. ناكووج وج كلب نس 9

 سهذي نأ كيطاص ع٠ اوحماطصا نآدع كلذكا 2502 0 1 وكلامه

 اا نة ذنك لالغلاو لامل ا عفدب مو“ رواج .ثكجوةعم ناووعأب ةكياخ دياي را رجلا ْ

 يلع ل ساري هنا يواكب زالا كد ن_حاومهنااهنمنابعشيف ثيفو فلا ًاوةناءو زن ام ةسىللوالا ىدامجا |
 00 :شادشخ ىنأ ؛ اورو يئيعلا رصقب مويلا كالذ يف واتقنهل_-اري كي ىلعو ك ١ ظ

 نمحرلا ديعمأ جوزوهوةالثلا ديسةيشي وأب الا ادختك اأن اميلسو ىدرواملا كيبدمو شرك ا 0

 كيس ىلع ةماقأ نم 0 مور ةسفانسم راصدقوةعدةاارصمع ام .ةمزاكوادختكا

 مزاقلا ن٠ ةدجيلا رفاسل سيوسلايلاهب سهذوهذخاف ناركسلاك ب ليلخ هلاواسر اف تاسونلال |
 اؤنمل ناديعا ا كر ( ةنساانملاوذرهشينانىو ) !مفلزنيل بكر ماهل رضحأو
 كاك دملا وون سلالم وبكريءامالارابك ناةميدقل مو رلا د ةعماكو ديعاا,اشابل
 نووالق نب رصانلا عماج لا ةيارسسلا بابن م اشابلامامأ ن وشميو ةعلقلا ىلان ؤءلطيف ةزيك اكملابابر ابر
 اضعب مهضعا "يف مهتوسب يلا نولزنب وهن ون هيو هكتأ نوابق تكا ذك نوعجرب ودسلاة العن يا

 شرفلاب هلا2 تئهدقو ناد. مارش كذكلايلا موبيلاث يفاشابلا لزب 7 مو>الطصأو و م هم ل

 محد اوبلدو رخايملاو مقاءقلاو تابرمشلاو ةوبقلاو ىلطعتلاب اشاءلاوشأ رذ دعتساو ولسا دنا !



 ها 0 0 يالا ابي ع 5 تبيع ا ا

ٍِ 0 5 

 1 مال 0 ًارةيكرتلاةب ودناو ةرشي واجلاوةاءسلاو تاوغالا نم اشابلا مقادكا ذكو تايدرزلاو

 5 تاكو نآ.ءلغةدعهع٠نكخو :نكوملاب ةمك ل اىلا عجرو رومسو ركل كيب ىلع تد ىلا ةنزلاب

 ريغيف ةرهريض>و ات الا يلع ع لكددريودل اولا خيشلاب يف كاملا اذ هلو اد وبشمأامبه

 هربظ ىلع بعتنا ن قل 7-1 جردلا يلع أ لادءدام ان رخاديدثموبيف دعومالو تقو

 77 ١ لاقذ تكش ى.كين 1 انك لأ به "ىثيال يد أي خيشلاهلل ةدسغنيفحانرا و و رياملف همرك

 3 عسل ةث 2 ؛ةزح ا 1و د اك ذالا 'نمهكانن اكو ىردق ف رعأ تن 7 ٍكردق ف رعأتنأ

 ع عطا ةدذاو كيب لاصرم أهل اوضرعف ةعملثلا ىلا رع : و دلع اناوةزرك دما 2 هنادو نيعيسو

 | 2ك اح شكشك كي نيس>دإةو ايلعدي رجتلاب ا: اهرفا وذحأ ويريملا,لالغلا لوصو عن ااهو قإ رطلا

 ل ا كيب نيسحرفاسف ج و رخلاو لربه ةلايفاوءرشو 0 كك

 قرش ىلا ىدعوهجون مث ة ةريغد ةمطاكي ؛ اص عم اومطةلاف يواكب زالا كم .نسحو بهذلاوأ

 اص بهذا اف يلب ةىلا كي ىل< ءهافن شكشك كي نيسح ك ولم ةكبش كيب نيدح ناكو ىحيدال وأ

 يحدالو [قرمث كيب اس يدعوةدير جتلا#كب ؛ نيسح هجوت ملف ه_عم بك روهيلا مضن | ىلبق ىلا كيب

 فاخنو رمدم ىلا كيب نحو كيب دم عجوز اك مك. امغناو كب نيسح هديسىلا رسغحو هنع لصفنا

 هيفنانامرفكب ىلع هيلا لس راف ةينملا يف ما ةأواج رجح هعمل باهذ ]دب ري روذهلا نع كم نيسح

 بالاد> وفاليلرصمملا رضحو هئارعاوهعانت 7 هكيلاميف بكرو كاذللثت يلف هلام. عةيجملا

 مهندي سعال ا يقل وهن ىلأ بهذو لؤدوه 2 هو هقرطفا اا طاق ةه+ط لصوملا

 هلعضوفةءابالان وجعمهنم نط ناكدق وم كل هللادعدب :مسلاهاغشي نكي يلع ار امايأةملا لا يلع

 اذه مكمل هللا دنع ناكو هل, مافر ذتعاو 4 الو < لك ات أد مف هلءرشحأو نودءملاىفمسلا

 ل: 2 زنلا فرعي ملكت ادي. صفةروصلا ل_.جا محو ناكو روع# قب :لقهسأو يلع سليم هو راءذاردت

 ةكسولا اههننب تدك اق كيب لع ةعنزع نماهأ كن ني معو ةيئاراطلاوه4ءورلاو ةيب رعلاو

 هوقفاون هجارخاوأ كب نيسحر دغ يلع هتءاسج عم كيب يلع قفاوتو ءوسلا هرحاصلا هن ءلكر مضأو

 عفادملاهيلعاو كرو مهدوغو مدح عوا + ىلع جارخايل ملء كلد نيسح لغة شاواىهاظ

 مهبل لس رآكلذدئف هيلع مهقاغت ىق ةئر دح أ مهنمهت 1 ؛لف ه.:نيقنا وخاروضح رظتتاو هننب يف ك ركف

 0 ماهلاىلاايفنءءوجرخأو تكرفرةسلاو وكلا ا 0 مهدا ص نء مسي

 ماياةثالث ةلداع لاب ماقأو فلا أ ا هَ د وشو أين كذوه 01 اا

 1 00 اور 2 عفادملاو 27 1 ن“ 6م زوط مهو هعابتأ باسحو هيباسحا ولامع ىد

 اع قش نويف هدا تاكو َةْرْغ ة جيلا او رفاس م مهفر ط ىلع ققلام ام اوداختما وتاَع 1

 : هفالخو ىربمن ءهحمذب 0 1 ممايج يف ول يق يت>بهذبرالو كاذهعماولعن جراخ ىلا جرذا اذا هتارهم



0 
 كن 2 نسح ريم و داتمملا نوناقلا يلع لمحل جرخو رابنالاو نيمرملا لالغو ةرصلاو ةكلاجلاو 0

 تاز م هنيشا دشخو كيب ىلعع اط حلا لا#رادعب ةك ربا نماوعجرامو ناوذر

 ةيدوادلا شي واحرمعو يطل را اا خرلادبعاوح راو اناءرفاوةكو ةملقلا
 ىلا يهذيأ سإ رخل لا ماير انا مراد .ءاماف نيينا«مهريسغو ز ازرلا يجي رجناوضرو 7| نار

 تمئراو ير ةبحىملا ةعابللايقاباوفن و سي وسلا يملا هلصويل كد شل وتيعو زادللا
 مهديسنباو مهريكو عيبا م انعأ ناك هنافادخبعكن ح راادبعج ورظاصوصخو مويلا كلذ يقر ٠»
 غابت اوكيلامو ةريك ةونعهلنآك و بزوعلا ىلع هب ر 0 ديلاردق مغترا هب وةرهشلاوةماكلاوةلودلاهلو

 ىوس كلذ نم" قى * لصح لف موي ءاكالذ يف يظعذا 3 عرفو سانا هول يع مهريغو ةب دانك اسعو

 ىسشي وال 'هيلا دوف ةزغملا هيفن :انامرفكد ,طاصيملا لسرأم بحجء:لاوةتهباا نم ساب لزءام

 ةليلق:دمامبماقافةزغىلا كيب امبهذو رفاسو بكرملا يفادذتتك ن مرا ادب ع هيف لزن يذلام وبلا
 كيب ىلع هاإمترو ديشربمو-لجأو ىرمة .>ان ىلاهباوريخحو ةزغن.٠ هولقنو ةعاجولا ول رمت ْ

 .ليدجا|شاءالوصو راح اثر نم ةدبديش رب ماقاف نساؤ أ ةر ةعقةت لك قاطئافدل لضجلو هل هلأم

 طايمدىلا؛نويءذي ود.شر نم هنوييغي ةعاج كي اصولا اواسرافةب ردن كسرغن ىلا اشاب ةز وحدو
 ةريدبا ةرج يملاراسو اليل .ةءامجي ب رك كاذب رابخالاهيلاتاصوا هلفاشابلاب مهتجحالتت كلذواهب مقي

 ةريث 0 هياععمت ديلا اين ماةاف ني مح نر اذ «ىلاللدوئ ىلإ ف ةبج ىلا مويفلال ا.د مذ >نهسبدذو ظ

 برع |١ يش عمقا اص و ةفرع» .هلناكو سي راتءوةئثي أهلى وداليلا يف مه هنو كب ال هدرش نيذلا نم ِ

 هلاومدقو مهن.ريثكلا هيلع عتحاو يلبقةيحهمازعلايف هي زاطادالا رب او ةراوطا ركاز ماه
 فرعي و لضافال ءاهاءا نهناكو يْداَعْلا يدنف ديف - ىلوملا لصو و هيلا جاتاهو ةريخ ذل او مداقتلا

 ءاهقفلا هيلع عمتج اف سرد ىلحرل ىيسحلا دهشملا عما ىم مركلا لع سا>فام ىهانسه ناكو ى ن3 !نو رطنإ
 يعذارباا نحر لا دبءخيم لاو سنوي ند أ خيشلا كاذا ىدصتملاناكو هياءاوطلخو ةيرهزالا .

 مايقلاالا هم_بوافةطلاغملا يفاودازف ثحمب 1 تادا. مت ة([ تحتل باذ اوك مط لوقي راصق
 لع ىفروك ذا يضاقلا عرش ( ةر وك ذملاة نبا نءنايعشيفو ) هانكءنولوقيمهوهنعاونرصناف ا
 ءاملعلاو راحتنا وةب رادتخالاوءا سعال يقابتالذكو ةلفا- ةيده كلر ىلع يب ءدلون ةظحرف اح

 نبلا قو رفبدعقملا التماكرذكو ركسلاو كسءلاو نوسلاو ز رالاب ةكحلا لصاو>تنالتءايتح ١
 مهري_غوتاناولوبلاو الملا و تيعالملاب ابر كل (عاتجاو ىورلا باطما ش وحلا 11 0

 راجتلاو ناعالاوءا رمالاوءاملعلا تءعسوةحرفا حو ربو ودغت سا: اناومايأةدعكلذر ىمحماو 0[

 ردلارجشو كيلاءلاو لويحلا نمزاوللا عيجو هتبوكر كيب يلى هكبلالسرأ ةفزلاموييفو هتوعدل “ا
 « لوا - ىتريج - حا/ © 00



ْ 70 
 ةيشي وااو مدلأو نيد نء مه ريغو نولابطلاوة رئاجلا كلذ كو ةنمثملا قيلاذتلاو علما مهياعو

 1 ىثامسهذلاوبأ كيبد 4# تق ولا كلذ يف كرب ىلعا رادن زال ناكوةب سعيف سورءلاوة ب رادبك زلاو

 ا | تماثل دواو درزلاب نإ_سدا.ءارسمالا تانز الرا 0 ا>نمو زاكعهد.يو ةبر لا اد

 || تاريفتلاوةكرلاةب ونلا عب جا فاخولاو طلا قيرا زملا مهيدبأأب وباعنلا ريم دلاب نياق ردشكل

 'فورعملا كي ىلعهك و لماظي ادإقو هتيصىغوهرك ذ عاشو كي د ىلع جتا تقولاكلذ ( نث )

 الايد الام يلا ىوضن امماودت ادرك هديس نبا ادذتك ندءرل ديعناك الو ةيجورسلاب

 سصالا مادي ريامهتم ل كو تاةاجول ةبر' حا نمة-ايرل باررأ ىلعهب يول ءقا صولا رح الاربع

 اورودو نوماكتلا صعب عتبي مع ٠ مد !ةعابجحلا قحارأ 10 نمر لادبعنا تحدهس نأ

 0 51 نة رلادبع يلع كالذا وض ىع منهي هن ىذتةامنوند ا شياجدحأ لع

 ] عيمجار ايمح ل نا ملف ممداعىلع قحانصلاوةير >الاهدن نع عمتجا مول يا” يف. ما

 لاقذ ةماكلاهيق عمتجم رب ؟ريدال را ل ايفاس كب يلعن لاقفادختك ن حرلاد.ع ص

 آول مآ رد رخل وهعاطا نم لو انا واه ريك ودللل خيش نولي اذه كاب ىلع لن هار "ام ىأرلاد

 ءا مال | يقاب تال ذكو كد يلع تديىلا اناغابخيك نمحرل ادببع حبصأ اركالذكو راسا و اضدس

 اوعلط مهنا كلذ ىلعاشابلا نم ةعلخلا سبلو مويلا كلذ سمهتدييف ناويدلاو عسي جاراصو ةيرايتخالاو
 شيواج دمحأ فب لاحضرع اورتكو ةيرجكتيلا بارباو.متجاو ناويدلاىلا موي يفائيف اضيأ
 اددقلا نح مهعناوتكاو او ادذتكن حرلاد.ءلاقن ىروباشلا كيناميلس وشيواج ليلخو

 دمحأ لمتو مييفت يف او رمتساو هوك ذاك مهوفنو كلذب انارة يطو ماوي ريكس امرأ قا لا
 ةبج ادختك نسحو يزوباشااو ةنيدملاب اًضيأم نأ شي واج لياخو يفدملامرملاب اداقو شيواج

 ةرداصميف عرشو كيلا مل ءارش نمرثكت 0 ىلع ذخأ وجياملا سأرو ورا ر ا

 اخداو ةفطالملا عم ني روئسملان ابعالاوةرخدملا تويبلا باب رانملاومال 40 يلع ليحتي ءسانلا

 ةيوامسلا ثداوحلا نءو) كلذ وخو تايضتقملاضءاب ظئئافلا ىلا ضرع ةلاو ىننلا لذ ؟ضعبلا يلعم هولا ٠

 ٠: قرغ ةييرغ ءابكن ةديدش ةميظع حر تبه يلوالا ىدابح رشع عمات تبسلا موييف نأ

 هدو ىراضتلا ىمرع يف بكام ةثالا ”و نيا ملا يبء سم يف ركض نوال ومالا هن دي لا

 1 كبب ا ا ةددعتطةسو بك | سم ضعب لينلاب فلثو ادي دشرحبلا جاهو سانلا

 امرظع 3 يف فااو ةئامو نيع.سو ناك ةنس لئاؤأ يف عجرو فلاو امو ني هيسو ميس ةنس ىف جا 57
0 0 55 

 5 بهذا يباب ف رع يذلا وهو ةيةحمدلاو هيكسر 4 2 رادنزاخا رع كولو را

 1 ذأ 20 3و فلي نواعم هارإ و هتبار ْن اوه رواءا بواك واكلات

 ١ ناؤوأ ءلااونردو ىربمل اوذقوةداع ١ ىل< ميلا رونار سوال ريم تملا . لع مم أوةن ديلا كالت تضقلاو



 ةلت ناب رعلا س ور هءهو املا جمل ابرمتم ىلا لصو تح هفئاوطو هكيلاممم لت ومجد ل وهنلخو ||

 هنيش اددثخ نءءاسعالا هب ءاععمتيساف ادي ,ٌؤهأر وصنمجادجلاو لمحل ةزدملا لاي وللا ىلع

 جلاب علطا نمو جحلا قب طيس ررخاو نرئلاتلع تدنن كن انذ طولب كب ىلعهللاقو مءريغ ١ ظ

 قيطعاد رعءالىنمو لب امتلاماعلا ىف بلا, رفا اساىذلاان ألان اهتاعف يتلا ةلءفلا هذه دعب لباقلاماعلايف 7

 اودعتماول ارا س ور يلعو قيض»وق؛ رط لك ىفاونةوو برعلا هيلع عمجب ةيناثاةنسلا يفاضي |علطقا

 نهم_ميلعقا#و رفي 71 راصو مهبراحو مهلتاقو مهما .داصف ةوح لك نه ةرثكلا نم اوعاطتسا مهلا

 مهناف ةلقلا نههيفوهام م.مترثكب لابي ريثكلا مهتم لقو مهناخأو مهد رش يت-هفل >نموجا ما مامأ ظ
 رسام يجر طزريب ناكو ةبراةملاركسعو دانجالاو فئاوطلا فالخ كولمةئامثلثلا والا هعم نكي[
 ذيل نءاوفك :او.تاقالمنعا ماو هوب ابق مهمعمج قري 00 امش تةشدنةءاسحا روهشمهسأر 1

 عجر نا وةئامو نيعبسو تس ةئساهر >ا جحلابا ريم تأ م عب رآجشةمئاق كلذدعب هعمبرعالمقت ١ |١

 ناب ردا فاغأ كل ذكو كاذدسإبال 1 2 نودع أهلك تان فلا وةئامو نيعبسو عبس ظ :

 000 ذ سانلا نوبا_سي و نيحاللفلاو ني رفاسملا ىلع قب رطلان وعط#ب و ريدم ىلاو> نينئاكلا ||
 اوعد:راف لاب يلع فانشأ يف رس و روومهمانقي عجب 0 مهيشاومبهنيو مه يذ ةلفغنيح يلعمهملا

 نبق طواب كيب ىلعناشرهظةدملاهذه( يفو )كالذبهرك ذعاشولب لاما 1 ءافأنعاو ةكناو

 اجمل لصو هدييسشدل :ماهدجوز وهقارش 'هلعحو ةيقحنصلا كيب ل دماد نلكو هىمأ لداّساو ا

 يلع اول معف كت و امو ناب سو عسا 1 بس ليثلام يأ يف كالذ ناكو ليلا 5 5 ربب ةياغللهب لفتح ا «يظع ١١

 بعالملاو ىهالملا باب 017 ةخرشال اناا اهيلع ىقعءاملا هيو يلعب ساب اشخأ كربلا« قمم
 عا ونالاو فانصالا ناس نء.نرعايبلاو نوجرفتااوجرفلاو فانصالا راع ههريغو ليلا نا واهم م

 مهرثكأ | نارعالا رءا مالا نكس مل اف و ةكا بل ةطخ اتوا عيت يلعتادقولاو ليدانقلااوقا 7

 محا نع مالو مهنه تدب لكيفو سورحلا يأ م7 مهارباكيلامو ضعبلا مهذب نيشادعخل

 ساالاوةحتف.دللاو ىلء اكربشذدم مهملاو ح رفلا ادكريسار ادعو تذ اوتاعامسوتافارض ١

 تاالصلاو ايادطلاك. :ىلعىلعتدروو ىحاونلا عج نهةجرفلاو ظحالاراموالبل حورو ودغلا

 مث رفالاو طابقالاو نرمنابملاو راجتلاوةبلقاجول و ةبرارتخالاونايعالاو ءا مال اهناوخا ن

 يرقلاو ةخ يرام ءالاو :ريثك يساكملاو ةضيام تان ريدغاب ةيماعةنيدملاو دوهملاو ماو رالاو

 شسيماوملاو مانغالاوايادطاب ردانبلاو ملاقالامداقموناب رعلا ربكأو نادل لاغاشمت رضح و 5 سماع

 حرفلا بحاص مهنيب نمهيلا راشملاو حرذلا ب تحاصوةناك ةيميهاربالاهارمالا نم لكو لسعلاو نمسلاو

 تنيعالملا ع عاونأب ةنيدلا طدو زمهبا وقش مظع بك وم يف سو رءلا تفز ره _كلامادمب 0

 تاعرحلا» مامأتاوغالاودا هسلاونيمزال“اوةيشي وأ اونا ,ءالامظعمو لوبطلاو كن: او تالاوابلا



 نا“ يال ا
 "أزال اىلا شي واج د.م-أو يهم ناضي- شي واج ليلخيناف نيق طولب كيب يلع مهبىرغاف ني روك ذم
 1 كولمت ىروبا ثلا كي نامي اسو يوار ءشلا ادذةك ن-سحىناو رحبلا يلع سي وسلا قرط نه

 )1 م ا و كاذ مل كاف رط اهلا لع وةبقعلا || لا حلا عجاروهو كيب ىبع سوالف ر راف لاو تادتس

 : ةءلقلايل 0 كلا لصور ديلا راسل ريو رار ا نال نع مهوب كنش لمعب

 ىلاراسو هتصاخىفبكرو لمحلاو جاجمللا مهماسو ةردادسلاو جملا ادختكو 'راديزودلا عع
 هعم نمو شكشك" كر. نيسح مهيلعليقافدو رجأىلا اواصو نأىلا ريمأ ريغ نم جاجحلا راسو ةزغ

 . روش |ةثالثوح زغب كيب ىلعرمتساو رصم ىلا لمح اب لخدو جاححلاررضخ هدجيإف كيب ىلع تق ديري

 00000 .!اولو هوسموهودعو واغادحاودلا اول راقماشلاة شارة ظساوبةلودلا باكو دك اوب
 / 3 اطإ رخخا ادؤيتنا ىلع هيد-أ ةياعسل ! رعم زار 6-0 كلذ ريسغ وةشقالاو لاملا٠ نم هعءاما ونصتسا

 ناك نيحمسلاب هلغشه:يشا تح ضع نا لاقيءايأ ةيناهت رصم ىلا هلودودعب تامو هضأ 00

 ]1 اسرار أملا رمتساو رص ىلع ايلاوا شاب نط ءرضح ةئسلا كلتيفو مالا مهيلع فوطي
 (|(لماك اشاد و ارضحو كاذو هماقاف ةدجولا اه>وئمةيقلا ىلا كزتو فاو ةئامونيعبسسو عب ر ا

 5 اىمةوقو ةمابشاذزاكخو فا أوةئامو نيعيسو عل را 34 .تاواذ نالطيصا فو را

 ارمالا 11 تب مدت لالقلاو رانالا لع دك و لزم و تكي رامو ماكحالاىف قئدف

 ل ةنالاد. ء خ.ثشلا ضرعااب رفاسو ةلودلا يملاهن ًاهىناوضعاولوزع اااشاب و قاصماو دعس ودول

  زولا ناكو ةلودلا ىلا ضرءلا لصواى و هنعاليكو ةدجرملا هرادنز اخاشاب نطص. هجوو ينويدنسلا
 رك ابا اوهجوو بل> يلا اشان ىناع موب ديور بيرتس ار وفبغا راشاد# كاذذا

 نيمب-و سخ+ ةنسةفار ملا نتدوتاندت رهشوح ماقأو ةماقلا ىلا عاطو رف رص ىلا ب با>يلاواشاب

 : 0 ؟ ةس يفا شابت زمحرضحو ل نعم نيءيسو تسة:سرخاو ايفا ندع رخو 0

 ردن 0 هكا كن ةيعااطلا و 0 3 00 ًاوةئامو

 0 ويهذأ را ركبة ا ىلا وةرصلا تناك للاخ خم ءاةيتاك

 ىزكيال ذئئيح م طلاقف ليشلا عفدم كلذ دنءبرضف م هأردلام طدعا ١ فارصلاعرشو لام ارضحأو

 ىلا هكا :ج رخ يت جحلا راس و بولطملا لصميتملا قب ! لزم, ىحاوريصاف تقولااذه

 ْ فويل, مهيلعاولزتق مهلئقب صف عازد هيه ريك مسيأ و برءلارضحو هفئاوط وكيلا« بترو عسولا

 كذا 0 نيروهشملا ناب رعلاعا ث نءا 9 نورشعو فين مهيفو مهرخأ نعمه ولتقف
 راثلابلطب نوخرصي مهؤاسن و برعلا لئابق قرفتو جل اراسو عفدلا ا اوبريضو ل_حرلاب يه اول

 ت ا مامن. مهاءقوسو هو قياضملايفو جا>طاقير طباوفقووة بج لك نءلئاةلا تءمحتف

0 



 م ظ

 همي رساعد لك الا يف* دي هلو كاىنأ رماع هعيسويناوأ ف غاو# دنشإ ناضلا خعاطاي
 هنالتتلا عم رق ااوعطق * لوب #بشلاوحبصي هنامش مهنه لك الا *لوفلاو كشكلاو سدعلا اضاإ ان

 هلا هبا #لوغلا مك كرا معطقت هواسقكيلقلثروب * لوفلا لك امال كن سر امال

 هياجر َىَدَح كفرات # تاك لأ انامل ند هب او د ممم تفرش «تانعو شنط ام

 لع هعبانا دذيةكمها ربادلقا اننا كلذو ناوضر كلب نس نباكبب رمص ريكا ريءالا «تاموأ|

 مظعلا ليسلا مهياعلز ال ونيتسو عسبسة سيف عجرو جاجس+!بعلط و جطلانراءا ريكلاك]

 جيل ا ةراما هنودلتي نميفاو رواشت لراقلاالا ممم عجريملو رحب يلا ىللامحأ جاجملا 0 و راحو ظ

 ا م .!ه4ل لاف كلذ نم هىنءتسافام ىهانسهراص دقو مجرتملا ةيا ناظم مي 0 | يأ ار يخت

 ناك اذالاقف دجلاه::ىأرف ادختك مهارباد_:ءرضخل ةدعسم سكين ئام عفد وأ جملا علطتنأ |

 مههارباهجوىفربال ىللالاقو ةلةلا ىلا هجون م سيك ف أف رصأ ألو ج 5 اهنرخأ اف ديال
 لبق رفصيفادختك مهاربات تاءو هن وعد هللا باديتساف تاو نو تومأفأ» | مويا اذهدع اذ

 فازت امو نيعيسسو ىددحاذت كر ذملا كب رمييفونو مانا ردم يلا جاجسلا لوكا ْ

 اناس ناك بك اكبلا مهارب ا ياطسوالا دب رفلا ثمل ن نئفلا يك ذلاهيدنلا لضافلا لجرلا «تامو# دا

 بدذلاب اب 7-5 واهم 0 رق عندا ” ناموا ا ةسدص و نك لا فويسلا عئدإاب دراطءانسا]

 هك .ةدلا لودإللا مالقأو ة ةعنصال تاراكربلاو معطل الاو ىّتدلاو ةعانصلاة ديلا طشاقملا عن وةفنلا

 طوطخلان ودنم ةفو رعمدقستم هو رطب قيقدلا نسحلا مولا  ةكب ناكو كلذ ريغو ة هر اةعن

 تارضاي رلايف ةريثك لئاسر راسك ىري رخاتاماقم لثماريثك كلذدط# بتكو ىن 2 ظ

 يف يفوت # لإ _فهدعب فل هنعانصو هتافصو هاذ يفادي رنناك دقن ةلجلاب و كلذ ريغو تايم -رلاإ]
 غاب هلا بردنمبرقلاب ىناد رملا عماج هان وناح ناكوخي راد اااذهدو 1

 لوتسلا هن هكا طملزا فا انو نايعب و داو :ءأ ةنسلا كالت يفو :6 لصوإلا ١

 .نين رار رمل نئاصلاو اا 6 ثبراق ىمسملان وعاطلاهبقءانأ|

 ا هتنيغ يف لذ: سل 00 كود َش را 0

 ةعاذجا ن يف عرشف كاذبادختك نمل ا دمعرمشتس ارثاس ا ملف رادرتفدلاك ب لياخ بلا ة ةخياشما



 مال 0
 ١ رئارلا الن ار مس ل سو كي .صق ىعاشل ءاراكو ا.عالاوءاملعلارو زبهدلب نه هينا ناك

 00 و 1 4م .ركيىواربسملاغ 0 00 نول هاو ع 0

 0 2 ترا 00

 هب وج اه.لكالا دصا#م * هيغل يف هللا نيه 5_بساو (لوقي ول

 ماهو عئاج لكبا تذل * معاطملاو لكلا فونصاهيف
 مقتلاف ز زبسخ م انمسواّل مال ذيدل فاضلا امءاعط (لوت نال

 3 1 0 3 ما ةسدقت 1

 00 لاذ. الد 0 1 ةديم مالك ندو)

 يلقنيم-!ام>الااذا يوسدح را : 0
 يلا جالو مف يتهزتالواويف # قييشال فأن رالاب ة.اقآلا مث

 لشق نو عوج نم تام مدهك «ضيقنم قوما ىلاذ لالا نعءان
 ىلحءسي ناضاا محابمر 31 الو ا 1 وما عفدي ل اخ الؤ

 ىلقني->تد ءأاما حي هكا قكلا ا دو ل | فجات كا لاط

 ىلع نم ب ولطملا وت اذا علا ىلع د نا أسمه ال 5 دبا أ

 لهيلاوراسيبلاو كثكلاو سدمااب«ههعاطمن هى عجيني هدلاو

 ل نب ٠ ناسنالا قاخ هناف 0 ىلكفر ل يطبتالو ايهتيددان

 (امءو) يدر ولا نباةيمال نزو ىلع (هلو) اه رخاىلا
: 

 7 دل راسسدللا نعو د ل 0 ,ةءاشع يف 3 لص وس دءموعطم باتحا

 :ععدو لقعلا ىك از## 5 ةنتنك نا ناضااب لف ؛حاو نت لاعنم م .> ةححص يف سد
 1 كلا ك

 ش لجول ب بلقلا نَع ينناهكأ د 92 عولضو تاك نم

 3 سو رعنب مالك ن زو يلع همالك نهو 37 اهردلا للا

 4 تاكو كنباق دبا ري نيلط رناضلا ن .كلكأ

 هك اع 4:4 لك الا اذ 37 نيزايكشكلاو ٠عدمباو

 "اذار دخلا ةنج يف * 1 11 < ىلإإ سن مسلاودهشلاب *« رحفلاعمقبامل لكأ اضيأو



ْ : 0 

 جدارا نا نزحت ىلا هي لق رمل يي ط هاذ محو يوتلاىعاد# هداؤن راطادق نع كاما

 .ديل لتقالو مار هلالتق * قاشاعل وأ !ترلقاقو معو مي ةحعبم ةرمحو يرن ١

 ةقياطريخ تناف حا انطاو> « يدم ىبتا عد وأام# ىلعاةاق ىندي زيك يلع ينز حا

 دم حمو ىودأ نم تريد *# ىكئرو ابناحةباصلا ىعدو * ديقءري_خدحولاب ىذلانأو

 امنايدماحلاىدربىدن راو :.مو * يدنلا ضورلا نع ينغت أهرييعل د قاموا يذلا نسل ماعلا

 هروملا كاذب ذع نءيونرا ييح#غ زي وم وقلاجهنلا ىلع يرسسو # دنحم ابى عفلتو

 لملا رهز تسفان لأ اصخ يوحو# ديحأ بدن لكنم ى ملاامع * ترصاقتفهز " ذعقاو *«تنصو

 ددون ن->و ارغرت 0 *«يدملا ل فأ نءم العال ا يلءارسو# دقرغلاو اهسلا محن تلع يت>ا

 امبيفاو لك ضعم فيدو # دامدخل ىرزت ةهادب * ءرسعقلب ركلة قلت ل

 درفملا لاوكبلا يف ىتانترنس * ضماغ لعلك يندهلمكحلو * دشرتسملاعماسلا نذال افنش

 اهنات”'يىف دع_سلاامثحامسو * كضنتمل وا والا كاتسان: :. # هفدح ردد اقنلا يلع بدأ

 دخرصالومشلاركبلا نعينغا# همادم رادأ دق اةيلعاذاف * ديلا لوقب ير زدصاقمو |
 ادشرمةيادطا لبس ىلع يرسؤ # ئدتقم ةعب رشا سأل كب و © يقتلا ارعب اكسمتناندلا ع |

 .ويزم فكر حبش ويغلا نءو ؟ يجضلا سع# نع كينغ هبجوبف # 2 0 لئاسوب 5 ن٠ ١

 ل فرعا هاود>نمدوطاو# دعست عمدا ال .يوسلاامأ هب يصح :«لضفلافا ١ ظ

 ددودو مانالا ف دحم عيفرو #* الع نم همس لج ر ىلا رظناف * ددرتنودب ىوقثلاو نيدلاوا

 هريو نامزلانهمو رئامكال *# دهشءرمضن ا هفطلب مانالا انم اكجلاماي

 دوسم لكرسي و اويعو * انبولق رقي اهالا كام * عر شبع لكو 0 ١

 .ةلاحذ لويذيف رعت كنتءاح * دكنالا نامزلاو يفانتلا يبهن # راك ١ تدع نك اهكلاو ظ

 دهعمتو ددوت بيطو ! ُ «اهبسك لومقلا كا تا #2 دحتتسملا ا فرخسالا 1

 دوعن فرصلالاكلاريغ * ىتلاكتءيذو ضغغت نا تيش وح ||

 نحت تكاتف ثاذاءممتزوا * ىرو أين يدنع كونزوول كي 0 1 ظ

 لالدلاو'ةاب مسجلا لأ * نمينملا لاصولادي رأال 0 ا
 لاصولا صن ءاقألا ىنمتف قع هلآ ادا :

 ءاهبو ةحمبو لاح اذ * * اهجر وتلحادا اطر ككل )1 ش

 ءانزلا دا ظفار ركشا هنا حا لليمن فو لا ِ
 خيشلا « تاءوإل# فاًأوةئامو نيعي .وثالثةنسةرحلاصلاب زفدو مام 'هافاوا ب و ءاشلاى لاه جونا
 ىقرح هرارش بيظءاحه قافم رعاش ئفاشلا ىط وبنالا ىماع ثلا رئانلا مظانلا بببالا رعاشلاْا



 اا مف بينو --

 1 ل هعرت مليلا لكو * امنغمرمسلا ىريال يكلكو * كزايتلا زمتاوبديأ دوس
 ١  ةلحموقلا مدنم هيلع ودغيو * كحاذوهوالكلانيبام نعطيو * سباعمزملاو عقئااراثم ضوخي

 - كفاولانوذلا نهتدرجابظ## ىلا كلذارظنم هيف نكلو * كباوح قاقدلا تاب رهمسلااذ
 " ايصلاةوشن اهفاطعايف بعالت# كسان نتفأو دشروذ تهبال * اهباقن يف تدب ول دؤورلك نق

 ' ١ . هعالاومل ا ىلايلل هتدياردبلا م * دعجمثيأ ا ينام يدبتو # كلاكر حاير اندغ تع
 " اهلايغ فرط مارولاهنا ىلع * كتاوفل اب ظاحلا ان ءاق فو * اننوبع دودخلا يف اهنم كتفتف

 ا " كلانسلا اهترع ذ'ةا,م تاهل * اهبحاشو وا,طرقالوا ءالللا نم * كرادملا هيلع تنع مك

 ا ”هيحوءالءالكينغي ادغرغا * كلام ةي ربلا نيب اهل ىلع « امتاك ب 0 تااد كلم
 ا وحم اركلاديصلاو هيلاعم *هد>وروت اذنك كوند #١ كاد ىهو ينئثن نع كا

 (هرسس هللا سدق ىن:للاملاسن.دمحذ 0

 اللعم مو مرلاب مس اورلافقؤو #* ىدتمكلعل اهملاعلأساو #* دمط 2 رلا كالك يلع اهحح

 دحتاملا ٍطي لا الا كانبع * ابي اتزنض عاد ىل او درب هقوش جع ءاول انلق

 هضاب رأيوص ىلءتفقو لاط * دسك 'لاةماي رهظ تذبنو * يتبايص كا هيف املاطلف

 كبعي مل ىمأملا داعبلا حارب هبت بعل قماو فرط تردأو 0 درشلا ءايظملا نيا يدبأ

 انينيار نئاعلخلا ران[ كينلو اكتر هبابحأملا كسا 2 راح قع نرخ م تيكبو

 " عقلا مسقملا وحن ينداتقي *ىوطاوةنجدلا طبتخأتقفطو * دقوتللا يلبراغضعب تأفطأ
 ْ 1 اهب زج اراب د كف نا دقفم عالطا فوخ امتءذخا #* ةرسح ىنوقي مهنع 00

  دفدفلا يفاويهذنو نو دهعآام ىلع يلث» اورتنأم طقسا فيك < درخلا ءاظلا كسيتاهب ترس

 ' ا هادنع معنظصاو م مدثر اله # ددجحلما 0 :الا دع متدقع هيلع ادو اوعيضتو

 ؛ دست فقاومقورخا كك ع اهنيناوأ كبل ع اساس تيل لل
 - هتذختف اهبارتباطتسا يتح * دهءملا كاذواهاعرجاوضرو * جراض ةينث ىلع مايللا اوي رض
 7 دمكملا يبق صب ىونن مع * ربخت هىرأنأ بئاجعلان ع اقللنالا لاف هد اون

 لمعلا رج 000 اعدو.اب لف و مهحاون 0 مهريسنومتخ ا 1 اذاو

 اللا ٠يلء كيدي ادب راف *ىوهلارك ذ ذاع نءوتملع نمانأ دزوأ كمال مرصقاف يح وجي

 يونلا موي مهباكر فلراسذ.م دمغت) هريغب ااا *« ىتلانيملا نيعأ يد اذ نع لس

 ددرتملا 5 ريغ ا * فندم ةارحلاو ريصتما كفك ىدب اه ا

 يدنتو نوصفلا يف يبت كارأ او*# يدهستوقتءوالعادولانأ * ملاعب حانيللا تادان تك ام

 هوم اا نا وس دقلف # رضاح كفل وانحش ىبدنتفا * دعساف ىل تنك نا يوناملأ ْ



 0 : 0 ا

 كيادأ ن' هنظلا بان ةءا الا د# يملا كايذ فشر نءهنثي #١ كوفأملا عقا وف كيلع ا

 امصلا 0 رو كلام تاقوا كوبححاه كاوأم انْلاَنا * او ردوأ و هذءمغرلاب الك وبجح ا

 كي داه ن٠ ياس سرد ريغ نع # عما س« نودي برط نم نايا * كرر يرش حورلاو. ْ

 هلاح (نمدعا ترف ترم *# كب وذي ىذلا لرحأ» يملاو * معااوطدودلا قوفنةضسلاول |

 كردللا ةريح نح نا )ال * ىوملا يف 6 اعاكاساب 22 كزاذإ تا كك اهسشلب ا

 مهبط حقاون نه داو لكف * كولسملا اهلييس دصق نات * هداؤف يطملافلخ نءواولصو- :
 كيرربثلب هيلا نوعرمضتب #* اودغدقىدارأ انشب مناك * كومسوةرارقأ لكحو 2 1

 46 ةديصق ن.هلو 3“ لاقام رخا ىلا | ٠
 اهباكر فاخ نييلاىعادلعيحو# اهيداحمترت ١( يونلا ةادغ * اهيحاوت تاقتس' تيارا ٠

 اناث رح نملاردص غوأو «هباضهوانةودردش ضرعاو اق اءىنتحنقوشلاتا
 يوتلا قرح نمههؤنملااهاثم ىلع # اهنا:هواطالطا تةءرادب * يتاذ فقوم بان ىرك”الف

 اهيدان عجاو ارك ذ نءرفقأو * اهميننينعاظلادع ركبت * اهيداون عومدلا تانوصم ليذي.
 سراود دومه يف قانع ينخ«و * اهيئاعمتقرماهنالا نعروطس * هناكف ابهسر الا قم ملف 1

 اهياور هزديفلاتاسن الازم *# تسنادبا ءالا اراد تنين + (ذ2 ميلا باق ادغ عسشو
 ىلإلا ةحا راهراثاتحهنا نيل * اهب انام الو اهرئازا # ةحبب دادزت ا ىلع داكن

 اهيدارديحاونااو اهامسيفاك * رسال مساورلا كامحاة[لو 3 نام د :5 مع ملقجبر. نش ١
 ةرظن يا للا .رنأ يلا #اهعما ها رطامقريف «كيس 03

 اهيااوع ر و دص يماملاةفاخم *تعرش موقت او يملاءابخ تح رط# اههناغمو اال ااطاتخالا
 يتفلا لمح دييغلاتاظط يوس * ام راوضو ىرشل كلاداسأ شخأملو# املاح نانا اروعذف كلذ

 اهيفنم مثلا عونمملا ملل توحم# اندب ري ,نيحشاكلالاةءالواو #* اهينيريغ ريصلا دوذي سلو. ُ ْ

 ةعاس فقومو يئاطلا ةنباباما 6# اهيسانئبا.ظلارك 3نعءض'ةءئا* اطوقو عادولاالا ىنعارامو ١
 اهيماد بدني ثا دجالا يف يمظف# تمن او تام ا يت-اهرك ذاس# اهيكب أ ت تازا.ءاع را جرعني ١

 اهيداغانويع الل تاده اذا * ب سانا ريجو يد وك عج نف

 اهيناهتروهز ينجا ينلا فكي * العلا ةورذ يف هللا دي لا

 ىدار' | يدنفاىلءوهو زارءالا ضعب اهب حدي (يرخ !نمهلو) 1

 اا 1 ىريلاداق تلد د < كباوغموجالاو يارا ني كداكدلا امتاحنا اهارسس يف نأ
 كباوسلا حاررلا هن تبهتاناو* مداوق ريغب تراطتدخنا ناو ه«كلاملابيدلتناه تبوصناو

 هرد>ة ضي نومحي يللا تيحو *كناوبلاف وسلا ثوحاهباوخانا * ميناول ةادحلاكلت ىلع اذاهث '



 هت انزغابب 130 ىلا اال اس دا ا ا

001 : 
 ما كسلا ذاق دقانطعا يفو يلوو * هدق ةنار زيخ نع ئرد ممحاف

 ردصلا ىلع عادوا افك تيقلأ او * اسآلا ةرظن ا كقو لاقو

 رمدلا تك ى رولا يف ليل باهنا الو“ # اقسم عبر عما ديال ال

 ردنلا لا اخ يرأ تلو 2 يرهلل مسا ليلك“ ىررأ :تنلق
 «كانمض.هلو 8

 جوملا يلع وطسي < كتفلإ كواهأ * يل ملت نافجالاو ردبلل تلق
 جرح نم نودالف ردب لدا مها# همماسبم نم ودييردلاو لاقث

 46 ةديصق نه هلو ©

 دجو رج حاولا ىط يفو * ىساق رجمملا يتب ذاب كبباقو * يساقأ امو ءازغلا كو كشأأ
 يساتحا نود نم يرلا كاقس * يا تانايآ سال وي كتلة

 "10 ةرئاثو هبااتقأ + يءاوخ وم هإهأ يديق * 0 نم كلالظيف ىل مك
 ىماسا ىلع ل دير | مكر الو ١ الولط رظنت مل نيعالاف 2 ىساثك ايظورذّوح بعالم

 قيا> نع 0 ىرا مالحأأ * ىساورلاو ملاءملا يذ» اما * ىدمعسرايد رايدلا يذهاما

 ىمانالا كيتاهر و دب نااف. * ىناغماو دهاعملا يذدم ل * سابتلا الب مايخلا تض وهن

 ىباقأام للعي ربص يلا * ليس نم ىل لهف توقأ ناذ

 قفا ف توج ما ١ ىبأأ 0 يمان مهدهع ت ا يرمعل

 اوسانتاوءاللا يلع ىدهعناو *

 ىماؤوت ىل يجايدلا ىف ماس>خ *
 ادحوو ىوهتيذق ناب حعن | 3 سايقلا ريغ ىلع ين و 2 نودحش نع برعتف اهلحاسا

 * ىلعملا حدقلاب تزفىلاو * يساوملاو سناوملا تين اجو

 (ماشن اغلا يتفهيدارملا يدنا يلعد.سلا م لاقو)

 كر.مح يا ضي الو الك # كيقيرورغاا الفءافخلا حرب

 يراك أ نميوطا ند * كيعاداشحيفدمغتهارو

 0 ىصتن كذاج مقس ند يذلاالا *

 كيرغ ف 300 ولسا 0 0

 يونلا لعن امةملاع ا نا نب 00 هنوبعلإ 6 نحيف 2 يمكمو ينجبرم يف ىمكحتتف

 كيث ةئرب نينالا لصو #* هائطأ ىبجدلا برضاذافتد * كيفكي اذفدبعادولا دنع
 0 كذ مدل هحكاول تحاه :هءاسح ى.قءااقربيضتااذاو

 * يوجهتل>افادرب ىوجلاسيل * ككي هلانام لع اعزج
 يومللا جم يف بعصلا بوكر يرو# كاودلسملا 4مم كب تيشنل 9 د |.ممض يفةعو مكب مالاف

 : كيكشت نهكاذ قردكاوخم كن تريددقينا هءاوج لبنا #3 كيدان ن نع هيو.تلاالوانيه

 ١ هان ضعي فينا ن* ناريح #* كلف ركشتلا هب لاطأ اراظآ هاه بنك اونو

 هناا - واح لي دملا اذآو
 كباو ةفاقأ كر ى ->



 0 هش تع ع 1
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 ةامسملاهنلحر مجرتملاتافل و «نءو ةيناوضرلاحتئادملا نمهئلقنو همالك نمهتيقتاام ر نتا (انظو)

 5 * تاءو 3 فلأو ةئامو نيعبسو ثالث ةنس مج رثاا فوت * ندقلا داو قلحوب سن الا اوم :

 ىنحلا د نب ديعس دمع خيوشلا ن :دلا سمش 3 لضافلا ةمالعلا ناوالاو رصعلا ىعاشو نامزلا

 محازو ءايدالا حراطن فلأو ةئامو نيمب دأو عبرأةنسيف رص»ىلادرو نامسلاب ريهشلا ىتشمدلا

 : اذناكو ا نيعبسو نتن ىف اغب ارض ىلا دروو هنطومىلا داعم ءالخفلا هيك انمم

 تاحراطمو تاارضاع يواكدالا هللا دعس تلا نيو هنيب راسو ع نسحو ةعاربوةظئاح

 (هلوقدلا وقاراتخ نمهتيقتامو) اريثكهرعش ن .: :ةلاذرواوهلءى 0 هّتءومتت يفهر 5

 يرحهلوطألادولا | 3 * هيف ءاقرلا تمان لاو

 ا ين هلص و كي و د - نود نهيب ءهرازو

 ريسص نود نه هندغ رصهال *# ا نايم_جعأأ بعاملتمقذ

 ردصخ نود نم الئاحيءارت * احاشوالا ىلقم رت لف :
 سعذ هنثيلو ىودايذلا يفاوو * جدلا مخدقوىسانلاب انا امو داكياضي|هلوزل#

 ردحتلا مسكي | اهو ينو طاعب حازو * بنوم انعرب 00 انو

 صالا سلا اذل ظاحلا ة رمخو #* مسم لاي رجو ظافلا ةفالاس

 ركفلا اهبينعباغ يأردأ ملو * اهفشرلقملار <12

 هيلا قرسي م يذلا ينءملااذه (هلر)
 دظاةدرو نهنسملاءا,ضيغهب * يذلاضراعلا ادبامل لنولوقي

 در ردا ال اكن اننا نكن ملوانيف تمصلاتلطأ كا 0
 درولا ن.زممافام اذا توكس * ايرلايفلدا:ءاانااؤملع اما

 يلا مغر , تداج ىهدلا نم *# ةلفغ ىلع لب برالا ياضي داو

 هقرش نه رحفلا ادب نأ ىلا # لفغ ملكتفلا نع ن فحم * يوطا م تق ىنئس هاتف

 ل والا نم يلبي اعأ د ةيأب يل_ءاشي أت خراف #2 لفل اوقألا يدإ ول

 دك اضي ألو 6
 يلا للخ انباع يعدو إلا نع اك 1 0 لذ
 رغثاب رغثلا يوطاطرف نم عرقنو * امعن» انك كلا انما قدالب

 صمهزلانيعاىوسارذشترظن امو * ا::اشو ثيدح هفانعءار امو

 رصخلا ىلع اقاطت: شاع ىاذيإ © لرت او انتلاو ام هع

 كولا كلذ نع ليال باي تراطأ . هر قرا يرمي 1



 يعيش
 هرباخم تباط هبو هدم يف # ةل[ءاسم امداحا اب ور مكو

 ةاصأ قار ١ دو ردملا كش 2 ارفع او ىبسلا ! اوماط اهدي
 هركحاب ىمسوإلا نه كابر يقس # ةلائآق رشلاب اهقرو  تالعاف

 هريصاتق اةسح تر دق ضورلاو * هفراطم هيف تطس دق حودلاو

 هيهاظم تاعئساو درولا امس ا1 * اهب راثثلا يدهأ حار ن“ ٠ هزلاو

 هصصاوز ىاساا انئاوضر تافص #* هريخمو ىلاطلا هرظنم 85

 5و "ان ئررابصكت نامزلاي له * ا ىلا انادح 1

 هزذاع وهف هأقل مول رذ نم 0 0 ربغ امو مهش

 هرهاش فيسلاو الئاج ادب اذا * هدي يف خيرسملاو ثيللا هلا
 هرئاه_ش تماق هباقح ن لاو 2 كلبا دك ةاكدات دولا لطعت

 هرطاوم تمع يدب نكلو ْتنَع * ادب رمث. نكاو ريضن ضور

 هرضاحو هيدا دهاشب ال * ُهق رشم سمشلاك الع نم هل م تصحو

 هربا تفوامو لب هحدم نع #* تز< همالقأ أ يذ لكف

 ناضاتت اهيف 1 0 انع * هكر دم لاب تلع دق ادنساب

 هرث اثنا يماسأا كياب .:ىلا يعل # هدرو» ناح عسب ر ناب منا 3

 هرذاف دام_سالا ايصف افصلا ييط * اقشدنم ظطاىنغي تدبح سلجاو ْك

 لما تل ام نال رب ب هيرحت نادم ف فرت تك ٍِ
 ه سمع أ ين تاك يلوملا انآ نع #* تحدص هب حارذأ ملا >عمسأو 2

 هرضاخم وهزت اهم اماتحم نم * ترهشا يف تلا مبسلا هتانرل دهشاو 5

 مد اسم لاع هدراو مي فاعف ين ا عيب د ناهز مغاو د

 هرصان حودمملاولاق نم يفسداو * اهب ترفظ ا.هم ةصرف عفت الو 7
 هيصأ ىهدلا اذ هان تناو * امنتن٠ كانغاام كبامز نم ذخ م

 ةرئاط كودك. انملا تابرطم * اطستنمارعلاو الملا ضو او

 هيماست يوم ندو رورسلا عم # ةناي سنالا تارت هب ينح
 ك0 دما نام ا كات ندا كم

 هرفاو راسمعالا نملكل يدم * اظفح ىطصم ىلع ىلاعملا وذف

 هرظان داعسالاو زعلا علاطب * ايقترم دجاج واب لك لزال
 هرطاوع تحاف يدزملا هعير * هخرؤت دا رور- ماعب ًانهاو



 عئادبب ىثو» عالاس عم ينسألا هد>.دانم نيدهأنلا هراوص 0 هل !ىلعو ندا ا 0

 حيراوت امهيذو أملي اموةماقملا م ماتْلاباطفةخرؤمءادتبا نسحأب عل أطال تهزام م !انلاورث :ا

3 0 

 ا 3 سس
ع يذلا ترا تاءانا خرم ٠ لاقو سف:

 7 4 ءااراشلا ريمالا اد د

 ٍ لو مسلا مالكن مات هتمضو

 لوقا كاذ دعب امركم ١ الف 1 ايام دوعملا سمس تفرش كو

 لوز سيل ءاياءلا انتئاودو #* ايصصنم ةدايسلاو امرا دحلا انأ

 ( لوعف ماركلا لاك ال ل * كيس ماق ال اح انه ديدص ه1)

 لوبمو هايل الع داما م ادخك نارظرا دما لدار

 لدتع.و اهلي انانع اند ع كامو ار را د. لل نام

 يرشاب عيدبلا اان رشن اهامسو ةيبشلا ةرمثملا ة-ودلا لب ةيعيب رلا ةديطقلا هاني ندع ( لاقو )

 عيبرلامدقم

 هاش كح يعبلا هالح نعو #* هرئاشب تفاو يلاعحتا يري

 هرطاع 0 يف حاف ه ..ط نه ه6 اريخ ااىدهأ اييندلا حوررشنو

 ها بحت ن. مست د قو * تددصدقراذالاو بضقلا تاامو

 رد تفح هب ابيت لات * احممرم عادبالا ةلح هيسءاجو

 هرمذا حودلا ىف أعم نه هابي #* نش اال اد 0

 8 0 يمس م ا يفو * تدل عا نسما ىناءعهبحورو

 رثاس نسللايف درنم اهرهزو #* ةعماج مزلا مودع ةتضورو

 هرخاف هند يماسأ نع مأق» 4 ة.طاخ حودلا ا أايعاتماق

 هربانم ىهازلا هربلثم قوف نه * امسو الع ذا لك ةنالملا مار

 هرجاتخ تاس امثيح ةيوق * ه:ةتحوشن اهاوعدب ماق درولاف

 كرا اهكحش ةمازاىد كاقر 4 ايت عالما مالا فاو نانا
 هرطا_:  تماق“ ةرمز  هلودوا دع هتيتيا وهن ادي نار تسالاو

 هراطا فاعل  فلط' هلال تاازرط اهي اس اس كلاب

 هرخافم وه يذلا قح كالملاو * هعجا رخالا تيوح قيقشلا لاق

 هراء اوع َّ ازلا اهلياس ماق نأ # ىلا ىالخلا يوعد امهندي لاطو

 هماوأ ىدمتاال ةفالخلا وعي ره كلوا ىلا ةررلاا نافاس لانو
 ا تحاف ذأ سا الار #*# هقباع مع ريل اكيط هل يكف



000 

 رودصلاحرشو ىناهتانامز * رورسلا نامز 2 نأمز

 روهنايرد>ور ويطلاحدصو * روهزلا حش سوفا جي

 00 ثردع- هذصو لك وهلا جعل دبب رخعافي و هف ىع بيطب وفين هل ق> ( ضور )

 ءاكذلا له اهميغ» ةفيرط تاكن ىلع لت اكو نا<يروحورةزعلاو في رشتلاع.هلفناوض ذرلا مسا نو
 هل ايعاد هريطستب ب م أتيح هدم سعأ الدم * هريرحشب خسادلا قرش ( ضور ) ةئرطالاٌئار هلآ

 هلا اوكحملا ناكلا ىو نك لع الصح دمع يشع هااع لك ارك يا نانو ها وهنعماودب .

 1 / رعش /*.ةح اصقلاب ممالك زارط نيذلاهب .ادحأو

 . حرا ضيرقلا بيط ند هآ_و جيم عيديلا ادبأ اهز (ضور)

 جيسل رورسسلا ريم فيطلب * ىرس دق ةعاربلا حورهب (ضور)

 حجزرملا اهناز مظل نوحعاب * تدرغ ةحاصفلا قروهب (ضور)

 ٌحجرمفت مك مر ل 0 ادب #* هزارط ' يثوباد الا يلح (ضور)

 جيت هب عادبا هز نع * «ءاكأ تحتتفتو يلح (ضور)

 جبد هوا” نع هال ان ولم "ناتاقالا .انفز (ضور)

 00 ا حبشوتب هلو * قوفم نونقلا عاوناب (ضور)

 جيم مارغلا را هنكا * حورمارغلا ىوذل هب (ضور)

 2 ع ا ديس هلو د لساسم هنع نسما ثب دح ( ضور)

 جيرم ناييلاب دراوملا ىلاح كمر كاس دا
 جيديسأ لف و ك1 0 ةحلراارلا ىح ضايرلا 0

 جيلي هاتس نمنع ناوضر * هلظ ايفت دق نا امس (ضور)

 جيوتي العلا نادل هم +« يدنلاوة-امسلاوةعادشاا(ضور)

 ور هقو_سأو ه-4ده رسطع تك سوفنل|تدعورن (ضور)

 جيرفتلاو ميرفتلا يري هيف * هرامت راضنلاو ريضضأ (ضور)

 جيهو لوز, .يفاضلا هلاثب و * هر وهز ءان:>اب انمعن (ضور)

 ميزه ءانتا نسح هل امود # لاو دع ا هل (ضور)

 جيم عيدبلا ادبأ اهز ضور * هكر: هل دبه ىدن (ضور)

 ماسنب ءافصلا هيفهحورب ىتامالا نا سنالارامعهنماغطتقم ىناهتلاوزملا ضورب هبانج هللا عتم

 قاف 1قهلار وا قدارس ةحصلا نءهيلعادتم 0 و حايترالا

 ىلص ينادصملاهط نب ولالا ونياوالاد يس ىنادصاهلووملاهرادخا ن٠ ها قفاوخ ءانثلاب ةيولاالعلا
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 تايبالا هذههلوقبايفاثدتبم يفاوضرلا عبدبلابادآلاضورحوسب

 هماظن و هردنب ضايرلا ىهاب *# اهز بادأ ضوربتدبح يرش
 ه2 |( نع ع ناو د هقرأ كالت نا | لات

 هما و لا د اويراك مهار ال ا١احو

 ةعاربلا هانم ترج عيدبلاعاون اب ىهزملاوةةالبلاب ر مثملا عيدبلا ن نياك .الاضور (اذهح)
 م 4 .:ابم مكن ه ة-اصفلا هز حتفتو هروطسملالظ تى ةعاربلاتأيفتو, هر
 :ةلارفصأو قيقشلا 0 روثنملاو موظن لا ءىل الب جيتي ( ضور ) هيناعم مياسأ نم منارملا
 رو سرد هل حيرأحيشوتلاو حس رتل يلاغبو جم عيشوتلاو عيصرتلا يلا ل

 مالقالاءايطخ هنافلأ ناصغ أ ىلع تماق ( ضور ) هروغ ةيها زلاهحاودأ حاقا نم تكاد رد
 0 رطاخلا صوءا اخ ةهك افو رظانلاةهزتادغف ماهفالا مامحتاز زمهناننأ نعت حدصو

 (ضور) ءابرو هيناغم نمرورمملأ فرط يح هاج لحو ضورلا اذهمرفظن م ءافرظلاو ءادالا

 تعبد انود يأ ر ةعيدلا ةيهبلا هنسا# فاصوأ يف لهأتو هع قرلا ةيسلا هكمئارأ ىلع تتر ا ند

 عاونالا ةفلَتْم ةعئاب اراغ ةحود لك يفدجوو عفرأ نأ ا ا كثيرح تف ردو عفرالا لحملاب

 | فادو هرئاددز ودك هاي ايايخ اياوز يف يو- ( ضور ) عاوضالاةفلتخم اهغلاون يذشاراهزاو
 ناسحاو نسحب تشو سن ًادهاممو نالزغعتا صومارأ راسمهبو هاوجو انوقاي اموظن» اًواواو

 تر ( ضور ) مرغملابصلا ناجشأ جم ”وابصلامايا 1 " مرت انطا ناحلاب نانطأ تاحداط هد
 نونفنلا عي عج درفميرمعلوهذ روبطا ماج هلاك تانآاتدو رورسلا رضا هلا تلد

 هجو هج وو هيشاو> ةحببيف حورلاحورف 5 نوسفاتتملا نفانتملا كلذ ىفواحألا ووذ تسفانت هيف

 ةيهزملاة يك اذلا ضايفلا عبنمو ةقيرولاةرمثملا ةيهازلا ضايرلا (ضور ) هي واحو كلام ءاثاا
 ةرضح هالح ثيدح يرخاذا قئادحلا روغث مستو هالع عب ربابيط ابصلا حاو 1 مسن نم ةقننالا
 ةيلعلاهن راد عارم (ضور )دل س الط ودع ىلا عسبسلا لازال ادهتك ناوشرريكلا 0

 3 يا هاد 00 اير هبابىلا تفزو ةليلجلا ةخسنلا هذه هل تخسف هباتكتسلإ
 لحبو اهرشيبردصلا حرشتو ر ظانلا لكواهرمشنب حورلا حورت قينأ ن.س> هجو ىلع ةعدب ٠ث ءاذ

 ىف ماتا كلسم بط حئاون ند باتو ماظتنالاة لاح ءامنالا د وقع يح ( ضور ) رطاخلا

 قافتالااذهعدبأ اف بادآلاضورلاككب وهزي هرات ماع باطتسملا لوالا عيبر ةىغءادتبا

 نامز ةسيفنلا ةيسانملا هذ يفرك ذا ( ضور ) عريف ملع ضورلا يلج ثيح عيدبلا نسلا
 ل كفلو روهلا للتو متااحدصتو روه زلاحفتسهفذا : ومو عسيإ رلا
 (رعش ) يوهلاوةبابهلا لهأس وف طسدنتو 'يوقلا لدتعتو ثقولا بيظي



 كانيذ دعساب كشر لوي ٠ نءيندز كتيدف ىدانأ 0 | طرف نم تقفطف فلاش

 نانتمالا روهزب يناهتلا ضور سهز و حاورالا تشعل آو ءاجرالا ترطعف حارفالا حفاون تحفت

 3 اذلاهحودي اننغلاو هاور جيلا ىنازلاهح ود ىفانأهجو ناوضرو 5 ارو حور, هنم أنمعتو

 ١ 5 كفو روع . اربحو فرطلا فراطبئاذفحتلاو رورمسلا ررمسو طيسلا لطادسا ١ لعانسلحو هاير جرالا

 داق هةرواقتب لاكأو سافنالاحو رملاهلا-1- قيحرنمانب رشو سانيالاهك اوفب ءاذج ينج نم

 "اعدل قطاع لع تفطعو ياثملاو تلاخلا تايرظم اف ةرنسملا ناصءاق وف قالا تانعد

 باقلانع لازون ورعلاترقو ا,رط ردصلا حرش اف ءافشلا يسب ةحارلا حوارم انّةحورو ءافصلاب

 ادي اةعداعا دونوب اهريشب مرهو'م ومغلا باح اهبباجحت ةمعنيلعد+لا هلل نويغلا نار نم هبام

 اهريس فئاطاب ءانعلاو نسأل منعت 0 اهريشب سانلا عسي تمع ةحل» ام مظع ءاف 0 ْ

 دك |عفري نأ ب نحغا اذإقخ احرفو ار ورمس مسني نامزل ار غثو اح سم لات ىناهتلا دابعأت داعأو

 ]7 در ردانرأو ةفاعلاو ةحصلاىلوملا بان هك هنادي نأ لابقالا ةليقءا# ةباجالا ءامس ىلا لابتبالا

 دعيناو .زازعالاوةداعسلا جاتب اوت زارطلاةماعملا لالالا نءاسبال ةيفاصلا دراوملا اهلهانم

 امميط ىطنم سوارطلا دهام بايقلاو مالءالاامالعأيف ل عفرب و بانطالا ءايلعلا قدأرمس نههل

 َ وورش راع ةروشو ل !نشب ام ءافشلا قدصهايح اخرؤمريشلايفاوامو ارسشن

 432 نان ؟لادايعأ و ** احارفال ا ينملا يدان ي يفءاقأو * احار : الاب هذاف رورسلايفاو

 احابف كور اهاحادغو #* تقلغأسن انا * اال بدححتلا 1

 افلا كي داح اين :عيور يرش * احاف دق اهميط نم قلارش 3 نتا قاف ابترسشن

 ا [هنولاجلاا ديدتسل ادق + اريك ءانشلاب يف اودسلاو * الاولأ انيبآ ١ نم اطذلتو

 تو أو سوفنلا هتعصن ت تح + احاجت جالملا فا نمزاحجا « ةيابتم الملا كاوتش
 اتارذإ ةرمسكي او كا ااا * احاضنا اهنت ه رودصلا حرش

 هريصع قرش :أزعلابرظءوذ * احاطبو ابر هادم تررعأ هرذق ىماست يلوم هب معلا

 ل11 ]11 هانم يوحو © هرو رسمادو لامها تساد < !حاضو اكك كا 5
 ةحدب رو رسلاانل وانه هلف * احابصو ةيشع هام ىئغت * ةم .مشىكذلا سنالا حئاونو

 "01 ل ا ءافش انس ع رود وعسلاوحام قحلاو # احالصءالعلا ورا تدحأ
 نوننل ةدمعوه يذلا يدللبلامهاربا هيئاكل باد الاد ور تاك حودمملا ريمالا ( خسنتساو )

 74 ةماقمدل* يشن 8 ةهحرتلا بحاصاب الوم 0 بلط هماظن ماهتحاو هماءادنمف بايلا اذه

 يناعملا عيدبلا بدالا بحس حس ( اهامسو ) ةماقماه ذه "(ثناف ة ةممثمو ةم. عه: ساحمو ناك

 20 5000 ٠
 1 اورد سوك نم يقفراذا فاطعالا رو هرردب عامسالا فنشن ءافصلاناوخا عمو

5 

6 



 50- ظ
 ال يرشب هل وة وهو ديض:لاردلام 5 ؛يرزراروهنءهمظن مامأامدقم(ديدجدولوعمت « ودحدعلاقو)

 هدوجوب سن الاورورسلايفا وو مسالا اردبان ديغةداهسلا قفا 0 ا نافل

 هدلوبماق و حاورالاحورادوومهلايف ن 1 تايا معنلا فحاصت تئءرقو نسا هثي دحبر ظاونلاترقف

 ديلا نيعرش هاف حناونرطع أ نانت» ءالا فئاطل نمو حماومنا وضرلا فطاوعبانلف حارفالا مس ءاوم

 هبيجيهدلو دلو دلو ىريق>هيبحيو هنامحر مع ىليطعي وأ نتاج ميظعب داالاهوخاو هطوحو هتاح 1

 اننا فا امد كوقأ ىتح * ةدداو ضراال ننآ نينا

 ( هلوقوهم ظالاو )

 0 ب١ علطم يناما كلف اه سمش © اناوشناهدوهب احل ا!دغف * انايعرورمدلا س.ش انل تحال

 د انو :عانطا دانعال يحضأ * دلوب دوعسلا موي اذبحاي * اناويكح ىلع وس نءدوفوب

 ع

 2 العا ةراشمب افصلا يعاد * اًءنهه نامزلاو ىداني ادغو

 1 قس اناوضر دمدعب اح 3 0 ةحتع نامزلا داح دّقأ يك رمل

 مم ه# دب دج دوأ وب هثنمو هحدعلاقوالم

 2 1 و 5 ايلعلاب دعدلاو د دشن ةرسملا يداش 2 هبانهو 2 درخغلا ١ دوعسلا قرؤو انه ىرّشل

 2 ديس ؛ وءافصاا ثب داح ار دا ارفسم وه زيظ لا حابصا ديو * د كدت 1 3 3 اهدوبشب

 دوم نامزلار اررع غءتالمو 2 نك رق ىلاعملا كلف ن٠ ٠حالذا 0 3 كاش روبخلا قفاز . ان

 6-5 دهش اهاللح نم ةداعسأ| يرشب 0 ه دعم ة.هبلا 55 رغب 1 د لوح وأ هالسع دولوع تهزو

0 
 0 عماج دما>مالدرأ رااك ِ د دضتمدوعسأاا دةعدهددجو 2 حشوم ءاكذلاب كيه ىلوه

 2 كفصم ياعم ا مدد لع هلو نت مطوختودا ومس اق أ سس ا 1 2 در 4م نس 85 2 دهاشملا يهاز

 لف لثؤملا دم لا ند هلو 3 نا ادانس م اعس ادوهع دع بءاوك رو>> يف زي نع 0

 ٠ دقعأ رصات ا هتباحي يلعف *ةبادع:ب اد | ىذةسارف 9 تفدص 3 ددوس رب * املا ن هو العومسل

 17 حعدب ديدملارمعلا هل ىدهبي 2 دقوت هددسو ءالاعلا يعأس 3 العلا ناوضرل دولوع مع

 كود ء!نيكيذأ»

 ّ دهمديعسا اذه انبلا امس * خرؤمو مسقم يناهتلا ثيح #* دغرالا ينلا شعلا اهولحم

 2 ظ ما راحداملاقو ؛

 1 نا 1ك قوفهدعسيفالعوامس # دي سر 0 رسشبلا كال

 حا ناوضرديعيهز*+راتب يداني ؟ # هدحم باب يف زءلاىدان. كاهف

 ب  هئافشب ائنهملاقو
 قمار مهد ءافشلا ثيدح كوس ضال هلوق قئافلا هران ن 8. هذ قا ؛ارلاهرعش مام مل 1

 « ناس اة
 يب 4دءدع 4مم:



 . تصرف دن”( 0 اي رن و ماش ل نك تاجا
 7 , 0-7“ 5 2ك 3

 1 5غ
 ١| هتايا ل رورو رعد :سمناوضرل ) ةحصب حبصأو انطاو رشداادوفوب هءور كو 8 ااونمالا

 1 بانج فاثملا عبسلاباحنتتمءاعدلاةي 0 لو تامل كت عا انصااغ ثيداح ايو روىتاهثلا حاو !انءا هذلا

 ' اق ةردو هرص:نايعاةرغو دملانيعمردق فاص وأب طاحمال دي_ءروش :«دعسلا اول هيلع دسم
 ] 0 اب رو مساوب هيداوبةرسملا روغأ تل زال ر وثنملاو موظنملاهحدم ع دم لحتملا هدم دقعلاةطضأ وو

 ْ | ةروحدلا تافلا سيلعار ا ميت لاح مساومو داعاةرهازل' هم ا امو مس اوب رطاعلا هيدانب ةريملا

 ظ . .نسحلالأفلا اذ ميرثولا كلذ دغرلا شدع 0 ثب٠ ديدط ماعلا اذه ىديس كلظ أ

 || (هلوةباهتخو) رو رسا!ماعدياشلا ل وصحي خ رؤي ذادرخلا

 اف صدقةرسملار مخ هحودب و + هراهزأت عنب ىلاب هلا ضو ر

 افو ساي او دامه ساد ب,معب و **'رباشي هالع ن:يدهأر هدلاو

 افشلانوناةب تل دعا ىوقلا ثمح # هج ازءحمصويفوءدقد لاو

 افدلا حاولاب انه ثرطس دق *ةحصب رو رسلايا انخاذلو

 انثلاب ادح يورب اخرؤ.و * اًمههرو رسلال اقأ ماعلاو

 * ريمالا كلذاهأ شنأ ةئياسيف لاتو 3

 اهارسم باطدوجو زعرسحب # هن هر( د داما كلف

 اهارم نيملا رس قاوض ودع :ءتعز ءارشلا يلع ايفدعس ١اةيارو
 اهارج فطللا مس, ةنيفس هءاهخ راناخالا سنألا بطر

 # تايبالانم روظي ينءملاو لاقو دج

 :: هفرصتت ىل- ف5و * امعنم كدعو ترمنأ يناعصت ىلاءملاهلو * انئلازاحاديساي

 فاوآ ريغل يذقي * 0 قومءارأاذ * ر ثايانتتككوو

 قولادعولابدو2و * ايجار فءست تازال

 رطمربزو ريكلارددلاءو دق كلذو لخلا,فورءملاوهوةيهزلاشوقنلاب هقمئارصة تفضي .(لاقو)

 ْ اثايدمحأ

 |نزريذرصق هنع رصاشردق * ناهربعادبألا يلع هنم ماقدق * ناك 1 ؛دبب هلرصق

 ناونع هينشتلا ىلع هل يذقي * يلح باط طردلخلا روصقل عك> رمدق *: نامعنو ادن اموري دبلا' امك

 اال و ا تلا عرسك نادلو ىهازلا هحرسس يف سدي * ةيراج اهمال هتحاهز رصق

 : ناحل س نالا نوشامل قرو # تدشوا:لاحو ر تدشن هب رمصق ناد سدي و<امو تارغلا ىلع

 :دداوش هيه نمة بم رممق # ناوبارهقلا انهوزيزملا وهف *هيريزولا]- ذادعسلا هب ريصق

 ١ زاوض ر همه نمال_>ح ه:>راف #* هرظنم تدداش راف ىعا-' رصق * زادت ؟لا|ملد كل س>وتماق
 0 _ 0 ا .٠



001 
 ةعلكر وصلا ثيلارك ذأ نا * اساط رفلانأر باضاالأ هموسةصارفلا سوق نعمري+

 تر ةغالبلاو وذو * هلا. ماظتنا رثذي ردلاف * اساياو انذحا ىف 261 ذو

 ْ 0 #* اساقملا هضيفزواح رحبلاك د محال ةمول ةمول دوجلا ىف هنثيل

 اسانام ركلا رهدلا ةريخنع مراكم لجأ هقمالذ كارو اهارعو ةداقإ ماكتحالاب
 يرولا ىف عئان :دلااوءنص ومهاذأو# انام هوبا نومدومال * اونباذاو اوقساوسرغ اذامو5

 ىمانت نايعلا ىلا ريمالااذه * ادبيتح مرك ذينامزلا جحل»# اسايلءاقبلا لوطاحل اولعج

 1 ماهئماداؤف حور # انا عا هد ةلود زءإ و *امساومنامزلار رغدب ت دنف

 اسافنالا حو ري مسلحو ر هناك ليلغلا يوري هثيدح هاسالجلاا مدح بيطب شعناو

 4 هخ دعي لاقو و

 ارت لوبذلا رح تفاو # كبا:> ىلع ىحادتمانم * لامجاهب يمظن كا

 كبانسسلاو زعلا غلبتو * الوق يظتحمنا لعل * كبا>ر ىلا اقوش ميهت
 كب انسلا ىلءادجو ريطي * راظتن|يفداكى تف كرداف كباب زءبقوثوةل * ديعراظتت 'لاط يالوم
 ءافشااوةحيدلا رشرب ءافدلا ةكفنرسشت (اهامسو) ةمالسلاو“ بلا هلاك 3 (ةماةملاهذ ب هلاحداملاقو)

 : (و)وفأوا يف هرظن نع٠أ نمر هظي مزلي الام موزلايفو
 .بيرالا سهاملا ىبيطلا بطلا يلا نعي. طلارصن حالصلا نبا ينثدح لاق بيبح نب رمشب حاجنلاوب يح ْ

 ني#ينءهب## رحتلا دبشو نيهاربلااياضق هةمحن امنا روطسمو ر رحءافسشلا نون اتاثبدح .

 دهاوش نع رطاخلاة يح رود_لاحرشو ةفيطالاة جمالا جالعيفنيناوقلا ماكحأ هئحصإتضقو ٠

 لئاصالا قايثعا يف تاب رطملا بااجسي سفنلاع وارتو تاشعتملا بياظإي حورلاةيلحضو كلر
 ءالحتءاو رضاونلا ضاي رلاو اب زلا قادحيف رظاونلا قالطاو نويعلاحيرستو 8# و

 ملال تاعجاستامغنا هافصالاو روهزلا تارطء. ىذش قاشنتساو يهاوزلا اهحاودا سُ !

 يلع ةيهازلا يا ةملاب ماك ||تاعئايتا.سنا قارششتسالاو متاسنلاتايك اذ تادفن ا 1

 ءاغلملا ءادءهفلاةث داو ءافطللاهابحتلاءابلال'ةمدانموءافرظلا ءايدالاءاحالاةيك اذهو روهنلا 'ىطاش

 عئادب ودشي برطم عمرانوالا تار وىفناثما ناحلأ عاما ونوع را لع ىفاقار رس يل ءءافنحلا

 حر يدا |ذهرفوت'ذافرو لاو انها يدانو سنالا ساحب راطءملااهف رعب ةخاندنلا يصاخعو راعشالا
 رو :قربءافشلار اشي ترو جازملاحصو عئابطلا تل دتعاو جاهتب الا مادو ىولا تعجارتو جالءلا'

 حارف ١ |بلاجو موم.لادراطو جاو رالا شمنمةقيقملايفوه اذ_هنا حاجينلاوبأ اقدصانييمسقاف»

 حضف| سو نوناق فطل | يبعهعضؤو اهءواردق زعيلواهفدوف روةنقسةزاسنالا نادبالا ىو

 سال« سلوانءلاو ح.رتلارهدلانءلازو رودصم ءتاكشب نا« زاا ردد ناك امدعي فيادالا هجاز حا



-- 
 هداف هللا اتالم © هلع تقتحم البس تحبع
 هدراو ةدايسلا فرطيلعتنأو * لسل بعل ةئل عرش

 هدهاوش كاذب يضقت العلام عماج كنا ثيحاد# تدرفت :

 هذهاشم تباطف !نع هتجونو * رخافم بونرصعلا ادهتسلاو.

 اجا اتداقن اةوطسأاب و # 1 يودجلاو مكابف .ُ

 نحاول 2 التن[نانتاننهو # هب يد دحاو زامز 0

 هدهاءهرورسا ضورنمكقوري# اقار ةدا. ٍ.لاج وأ العيف مدق

 2 ديلا نيذها رطش.:لاقو#

 اةضايرلاباطو تهز * كلاوننممهزلاهراجذأ * (دحمضايرييلاسراغإلل“
 كلالظ ن.ءىنلاامافزا * الوبذ اهرهز نم ناخأ # كالالز نمبذعلااميقس)

 (كلاياهيقسنكيملا.) د: اميشهاهتبنىريناوأ
 ه6 نائمضم نادي اهيفو هحدعلاقو لع

 ةحوب مارغلا نارب جيو * اسايميوملاب انصغ ديو * اسافنالاحو ريمسنلا حور

 يماقوديدشلادجولادباك دق # مرغ؟مارغلا رارماعبذي و *اساني الا اموحشط رغل تدقف-

 ىستحاويباصتلارص ء يف ماهك# اساعن قوذيال نفج بيبصو # ةبابص بوذيد بك هلبص
 اسارفادوط نه يطتما ثرح #ٍ اقباسممارطا ناديي رجو# اساكذ.لا نا<# رنا> قا

 اهنا ةبوهشلا مايال اهاو * اسابحا اهنائمل عطتسول *ةحومج عوأ ولا سد الجت سل

 اسانك بولقلاذءادقاربظ * هتقلعلالدلاواحفبفبمو # اسادلا اهب ةاسبنلا ودكتت
 هدودخ ضايريفيفرطلاجاه * اسانجأ هقاشع تمسق# * تءمهجهيف نسالك ع اونأ»
 اسانج عب ديلا نسحلا نه يوحي# هباضر رة وهتنجو رمجسف * اسادهاشوادرو يننجا الا

 هرغثق راب رتسفااءاذارق * انانز امج لماغ هنا ةماعلا وسخ طلاس
 اسامخالا ىمادسأ ىف لص ولإ*.دوعو راظن: ايف برضأت بك اسالغالارونو نويعلا ىببأ
 العد ةريسلا يضأ اشر * اساّؤءنودشلناب ماقس يذ نع ايهال ظنحا وللا نانسو تدب او.

 اساوسو هب ينغش نم ليطأو #١ يربعأ دف دنعيدجودادزر#«اساوحدي ميسا

 نم خدمب ايعول ول هب. تملو * اساسمنويعلارحسنمواركس# هظاذلأ نمبا بلالايناكف
 1ك موةفاطأ ن اوال ادرف *العلا ناوضررهدلا نيع ناسا # !سارلاو يد_:انييلملا كلم

 ءا معلا رس اهي كرع *« اساك الا هبالعلا رخافتو * ةباهم دوسالا هلنيدنمهش.

 اساسو روفالا ف رعرب دمو* هم زح لءاكت ناطف نزال 3 اسار مهعم ءاسورال ناك ذا



 ظ 00 4
 دق غولب طل هيجار * فءسبوطخلايف هاجزيزع

 ىداب ورمؤاح لكهب ورب دانسالا,ىلاعفصو تيدح #2 داجمال جنم يفهل مف

 د# نم هبام لقت حي  داجمالاو راوغالا نك اس ىف
 -هحرش فدو ضع قيطاالو * هحدم يف رمدق» ىنال *+ هحفد لمح يف ءاجريلف

 : دنجوةديعس ةلودُف * هحنملي زحالءلاوذهايح

 رخفلا ءادرو اهبل لادح + رشلاوأ طا فر_طاضت# #* رطالاد .ءمافاو دقدأرمشب

 دغر شلع برطب ا # رمشخلا ب بيادباحرال ارطعي

 دير رف بحار دق يلع * ديفتسلا هلنرمع لوط د ديالو رض ذاع

 دضو داج لك همقي # ديجلاهي رب هتذوع

 ماظعالاو زدلاب فون * ماركحالا يئاجئاهلمحم * ماعنالا فث ااه يدهن
 درفلا ميركلا لخناهيدي * ماالا ثداح نءةظوذحم :

 خمر ماودلا ىلعةءنمو د خسف”ال اهدوهيعةعفرو د خ .ذنال اهماكح | ةنعو

 دعسلا سومش تديهبديع # خرّؤملاهديعف انطا يدب

 * هيلا هس دعلاقو 2

 هدراوم تقارو هيدان قيشاو *هدهاءمرور للا ضورابو نب ٠تهز

 هدشات) دوهدلا ىرق درعو < رهازأ فانتا حاودأب تحافو

 هدءاختءادرصملااذهناوضرب # رضاون ناسا هناغم تضأو

 هدلاتو ليثالا دحلا فراطهل #خ هده بك وك زءلاب ادز 3

 هدعاسو نامزل ديجدهب يلي * هحد٠و رود_دلا شت هدماحم

 .هدفاوةرسملاب ودغيو حو رب * محل فيكو ةقيتار دك

 .هدئاوعو ةئاه دا قدنماف د ينعار صهدلا ام دنع هللا تأ

 .هدصا ص مارملاىصقأ يف ناكدقو * يلطم جتتاف افطع ىنافحالو
 هدئاقدحنااو رشلاي انطا يفاوف لهب دفع ينملا ىلاما نا ءابو

 هدئاون دوةءاارد ىل:تماست * ةمعأ دع 0 0-0

 .هد_ءاوح تظعرا ل # هةحدم 0 لابقالاب فمسأو

 هدصاق لولا غاي مرش مظعأ و*# هدفرث لال حم ىلوع مركاف

 .هدمادو تديحام؛ لءناأمو د 00 ا عئادسلب يتا تلايف

 مدياوث تمءوهلاعم تديشن * يدئلاوةءاوعدلاز ح ادا داؤ“
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 فاه ض هشلقم نع هءر# د فطقبال ىنطاهدخدروو ه* فش ..ال نا ا ب ذعلا هرختف

 دكا نول ا دا اذ. ١1 ده نطل ومملاو رويكلاهب
 لماطاخةجهبو * لالدلا اهزارط ةلحىف * لاتِيفو'لهنس>اي

 كسم نبا نع يور ةماشو د كلحلا دا دا أوس ىدب ةرظو 2 0 لالطا اه ةرىغوذ

 دشرلا نيعدهبف يغراصو #4 ىسن هيقعاضدق م ديدو

 امدنعم-ةلاويقوش تديره * ىدلاع الن: لمولا ذل امو 0 كاذاظ ىلحأ امدنن:

 دهعلا كاذ راح هقوشلا 6 رخ٠ ثد د طاب ف عساف 3 د

 اق زارت تهراتنم ©: هك لا ايحازد [توحامو « هكب زآلا تيدح ىلتاقو

 دجلاو العلا نا وضرروصق د هيلا ا ف حال ذا

 نادلولاور و اا مي لح دق # ناوءلااذ نص و نع كينغ #* ناس دحاعم اذيحان

 ديخاك ةج اهارث رظناف * ناجرملاوتوقايلااه ٌوابص>

 هشدغ ه راهنأ ةهونرو #* هش وانا ءااةض ورد نت هقينأ ةحود ن. اهبيكف

 دروو ندسوسو سجرت نم هقيرت اهر 0 هد صو

 رارمالا ف طا اهبودت راع الا لعلم امير ان رادزالا قئادحاهب وهز

 ىدادسدو اهرشن طل دايعت د راطحملا امي سع فت بيطن 6

 انادراهح ودي ينملارح د اناونالا هعادبا ف قافو د انااا «# ى جحابصاا يح

 دع ديلان اخ دا اهمماعتنغ ان انانفأ هضور يف انهلازه

 ايل ال 25 لذا # الالد اهنس> يف تخحاو د الام تقرشأدق دواعم

 نما وهح دم 55 باطأ * ال< يذّزاو 2

 هرصق يف سو ززع» د هريصم يف م كيوه * هرصعءىفاء.س دق دءس كله

 دحلاو سلا زملا كوم ١# , هرصن ءاول روشذم هيلع

 مس همد> ران برها ىف نت ايفا أابدشيل و ان مهو د.>أم نههبماظعأ

 درطلاموي باغ نم هرذاعو د مغ امول - أاغنه فم

 هقناريللاعملا لا هدمه دع هةحال نيضغملأل هل أهل هقباسءاجرلا ل.ةهنالص

 5 ّمذااوا عاح يف تحج # هقداصمو رياميف هو ءازآ

 فاؤي ءافواب رامذلا ىتاح * فرعإ ومسل اب هاج عفر * فاخيالهدعوقدصمي رك



 0 ئ
 احيشتم رملابا ةنمت يف كلزال + اخر نيه اع للا سدا

 «رطنلاديعب «ءنبي و هح د «لاقوإ#

 2 فرد ىلع يناو + لاهت رسشب نه تقولاو * لبقأ دمسلاب املا دلع

 لساسم داعسإ ومس # ةريسم ثيدح ىوري * لجح زان عا نمي 3

 يديس دعب دعساف # لدتمو اكدم ترطعتو * ابرلا هلم تجراتف

 لمت مانا روهزب # ةداعس  ضورب مقأو * له»و ادروالح ادننع
 'طاخ ناسأ كياع ينش 3 لذي تيمقأ نمو انع # ةرصنب تد> رشاو

 لدعأ ندفلاميوق رمح * نه را ايح ىتدت * لمثو اليصف ىدلا ل

 ليقأ دمسلا اها دبع «دوأ يملا ريش تا

 هوقايلع كتب ا اهعيدب ةيرزااةديرفلاةحودزااهذهبه-دع (لاقو)

 «رطفلاديعبةئنهتلابةحمتبم رطغلا هبط ءاثلاب ةدود نم ٍِ

 .يدو لعأ هذ يحيلزاو #3 دج ن.ءابرلا فانك ابفطو * ديرلاو يحب جرح دءعسأب

 ْ ىددجو ران را أ مربحو * يددق لجو ىنريع ينءمهف

 قارهملا يىدزهيرجامو * قاوشالاومارغاا جعال نه * قالاامو ناجح مطحرشاو

 دهسلاو ىوملا عرابتوكشي قارتحاىف تاباليلع 0 3

 كحتس» .ريدلاو هتارإس ع« :لساملا هذه قون فلا + نعاس ند 0
 دجوو انع نم خراسال * ليبس اّقاا يف ىل له لوس

 واتءالااب+نمدا,قربلاو * رافمالا نعبوجحم حبصلاو * راحسالا يح ديفاقوشجاهدف

 دحنب ايرلا يف اذن> ودشي * رادطالا حداص هأدعش دقو

 انوأ ثيدحييداؤف ور * ايكلارشن نمءارالا طعن * ايرلا نع ايراس اميسضابق
 يدروو ىتيحس ممرث ذف * ايصو مها ١ بصلا اص نمع

 .ححرألا هفرعب احويم * جهلا هظورب ىل>وهزيب # جيبب يمح نع ثدح دهملاب
 يدروو ىردصع» هيف باط < * ىحيهو 3 قطب لعل

 .بسح افولا يفاد اذزا ثيح # بدصخ هضورزنامزلا يح * بيطر هنصغبارشلا ثيح
 دصلاو»رحو نهةحار يف 0

 ظاعولا نئاف ايحلا يهاب * ظاحلالا رئاف اياكتتابذع * ظاسنلالا قئار نغأ ىلع
 دا ف يسب يوما ىلاوعدي * ظاقيالاب ف رطان لكو»

 قيقشلاو حافتاا هدخ يف يصنع * قيشر هدق لد مخر



 هع
 هحجار هيوار هدائساف عمساف * هظفحم تءر ناالءاايف هئبدح
 هحضاو نسألا تافهب اللسم * السصت.وو اعونيمم ينع هذخو

 هحئار مسقتلا نم نابتءأ ثيح * ىل- ساو |سّخلا هفصو تمساقت
 هحدام هي دهيام م.سلا فنشو * جرأ ن 7 0 طع هفرعف

 هحلاصت تفاو ةحار يف دعدلاو #* هنسا# اءؤر يف نيدلا ةرقو

 هحناط مع رحب لاوزاا ضاف # هدي نو اقوذالح دق هركحذو

 ةحرات قيدصتلاب ىلا> ناسل #* هروصت ف لوقف لضخ كاذو

 اون تباط دق ةداهسللا ضور * امو رازالا ىنغام هلاع» تماد

 200 ق- كلذ كاردان ءزجعلاب فا رتعالاف ي لاو رف ةحدامتلا سمالا يراصقو

 (رفش) الملا نيب رك ذتوريشنت دم .خفاصوأ عادب اي صنخاو العال | و قذكو يلاعحالالهأ قلخدقو

 يناوقلاهب طال كح دف 0 دخلا قلخلا كالالع كلم »+ ادرف تعيد ادقيالودارأ

 2 راك كاحرناسكو *  ىلاءلا كتدارا امك كئلخ < دبعاكرد دي سيل كفضوو
 فارتعالاو عوض او بدال اماقم يف فقو هلابك هجوهدادع ضي وهتهدخ ق -ض..ملتلا (ىهنأامو)

 ةليلطاممهلاتابثو بقاوعلاةد ودحلا معنلا ىلاو هلادعاد فارسهن الاو عوجرلاب هالوهنهنذالا بلطو

 عدبأامهللا مهكرنكيسف ةيافك ةيافو اظوفحمالوءشي تا اظوحاملازال بقانملاورك ذلا

 ماتخ نسحأ خراتلااهزو ماظنلاورثالايف ىدن»
 ه>:ح سها ._غيفردبك وهزت * ةءاقم بانجلا ىلاعيملا يدهم

 هحدم عئادب تدبأةسءاقا * اهحيراثا دبانس> تمام

 2 هدعش هلل !مادأ هدعوز أيل قول

 احرشا٠ داءسالاب يدق ن .ثءو * احتفأ٠ حجنالاب احرلا بايف انطع

 احلام نيسلل انيلا قنأ" قربو تماطام بجعل يف ىنما كلف س و

 احبس دق ناجشالا جيطىفبالاو * ةستاس مولا جاجفب ا
 أدءاص دق عمدلا ثويغي يرظانو * ام.با7 سنالاو تدقف قدءارو

 ادنج دق ءاضغالا ىالو. نأو # هب يصصخدق ظح ءوسن٠ كاذله

 احربام طق نع جهار٠ نعو * هذا رطب ايلا اذنعب“ تدل" لوم

 احن اهرطع لضف ثيداحا هنع * ةيوار ناكرلا هريس تراس

 احيذط دق لضفلا. ضويفب هجومو # هدراوم تحس دق كدوج مف

 أاحدص هحاودايف دعمللا فتاهو * هرهازا تحاف دق ك دجم ضورو



1 0 
 لسن رشبلا اذاكفطع بنس يف * هلو ىلا مآ دهن! قط يعام 1

 ل 3 كايلع نم دصاقملا خج # هيلا رفا ثيح ةراشملا هل

 دارملا لو يلا 2 قلل ا تا هظت ف داعسالاو دصقلا حجب رش لاقو هنطعوهفطل نيج / 000 رث بيمملادقوتلاركف ةدووياهيفلاجو "بيل لمأت«نيعباهلارظنخ |

 احدام ىرصأ ةيقاعادءاح تفرصل 'و ديدقلا عولبب ؛ حاملا ريب دتلا او دعدلاوزعلاماودب هلتوعدف

 ليص::|بجاو ا ادعو نأىم امل لي ل هد ءوبار ثةسم ىلقلا بيط يذتو يناقث نا ساب هالع 1

 هةدص قال ن م هشام ت7 كلادعونا . (تلقن ) :

 هت ءافو هتريشب ثيح * حادي هكا دج ا

 يلاعلاد:-ل'ءامبور نملادياقتو فورعملا عانطصا ىلعئ املا نسما ثيدحخلابهر ذآنا تيدحادقو» ش

 ناك نز أوه ىبس هي ىلع ضريىعأال مو ءاقا لسنا لوسر نا داق ةالاو لالا نعييلاخلا دائسالا ([

 مودعملا هلك و لكلا لمح نكن“ تح أ هللا لوس رايت اا ىناطلا ءاح تنب هيلع ضع نم

 انحرتلاملس» كوبان اكول وهيل هللا ىلص هنا لوس رلاةفىلاطلا ءاح تن ان نامزلايئاونىلعنيعيو

 لوسرا.تأ ةفرقتقا موق ىفغو لذ موقزيز* اومرك ل اقواهلاماط دروب سوة اع هللا يلد اهياعن .قدياع ٍْ ١

 تاوعدب كلوعدأ نأ يلنذأت أ هللا لوسرايت لاقف مركت نب ةمعرككنابحي : وصو لاقف ىنابحيود و ش
 تثذ فا ةفهأ مشل ىذنعتلازالو هعقاوم كك نا عقوأ د تااقناوعوا ردع عال لاقواط نذاق' 1 ْ

 ثيدح (ىهنااملو 'فوبل.|ةناغو ىم# :لاةناعاو فورعملا عن طصأ يف امه كل. >وث:دطااهد ريف ايس

 نانع قاطاف ححتلاب ترفظدق كارشب كأرش رش دعي ني رتب مث ةيلاوختع هلل قف ديشرنبعيرلا ١ ١

 روصقب ف رثعا يننكل ىلعة لاو لضنلا كلف ىلا كداشراب تنسحأ عي درا لاقت حدلاناديميفكعاري ١
 ةينسلاهقالخأو ةمءلجلاه .راكم مشو ةياعلا هن:ساحفاصو افا سا نع ىعار ؛ناسل ريصقت :ققكأو ىعا, ا!

 0 5 ,# ادئالقموجنلار هزلام 51 (رعش) ٠ ا

 (تاتف) ليال ماقملا اذهاله نك ًامناو لياكاركفلاة كر ةهب تداجامدذ :أ يننأ ىلع ا

 هحداص ناوضرلا زها فتادو * هكلاوت تباط دق داما ضور, ك

 هحنادم يغثنما لق تنيزو * تلمكهناصوأ يذلا نيمالا وه
 هحنال ناوك الا ىلع حولي اردب * مط نارا ىتح العلايف يرول قاف

 ه_.ح راسم انمأ تعزو هناكتخأ 4 تاك ف سا تافرش هب تعا

 هاذ روضتملا هريدت شك هعاعد تديش هب ىلاءلا ند>

 هةر هيداغ ةرسملا ىتاي * هدراو٠ داع-الا ىلحب الح دقو

 هحنام فاع_سالاب وهف هماو * ةث دا مايالا نه هترع 3



 ا
 يعو يتجح نيهارب توب رعشتو قد نإ يا ةليصكا لأ تعد الظوانمأت تيشاييصخاضورو

 لوبقم 1 ا كاوسامو + لومأ. ك ادلع نمدصاقملا خج

 ليروحن كسنع ياهو ءاحرلا ن ما 1 يلع يلام كيل تترس»

 1 تادح ادعال هيف ىح اذ. د 0 زملا با | ترةثساامل

 لوسلاو دودقملا سا نط هب د هدهاتسم ار يهدز ىمح اذه

 لوهم بذعلا ملا هدروو د هعراشم ادهش ل لو ىلا حازو

 لوبي فاعسالا ىلع هارذ ىماح * فرش ىف ناوضرلا لحب يمح اذه
 اولبق هت يف ادعالا مور ناي 7 هرثاشل توأن ىجتلملا يح اذ_ه

 لول ريصلا دقف قالا قاض * دقا تاقن يتلتام كشاو هب لزئاف

 لوقنم ءاديطا ةعاس يف ركفلاو © الق د تلا يرهد يييراحياذإل
 لوأسءو روبشم مهسلاو من.سلاو * ةحاس قوف ني رجح ورحل

 ليوطت لي_فتلاو يلا حرش يف * ةل- 2 ظفالا زيجوب ىصقو
 ليلاعتلا «تقأو يرابطصا ليع * دقو نانإلا ينخامبناسالاحاب
 لودو٠ق'ةشالاالوودبب فطملاال * مردصم را.خأ نع يملا> كد

 لياحن ميرحتلا خسني لهف اهرك #* ضرتفه وهو تح بجأ
 01 محا اهأ سانقلا نكع * ةبجوم صقداب تبلس ةيسفق

 و تهدر

 لجاعت جيدتلا. ح م نك د ابصاخم نسح يف .تعجا ىمع تااط

 لا الا اهديعاو» امو * ينل دصقلا غولب ادغ لح

 ل- حعأو م كلضأب هل ع فاعمالاب كدعو قدمو

 هوجو رم مراكلا وذو # هتااغا ىحر 2 مظعأ تناف

 ليهأ دخل ف" لدعم يلع * هءلاط دوعسملا كا يتايسو

 لوحكم نيعلاريرق ىلامملا فرط * هب نيرينلا عرف رصعلا 2
 ال دل هب رع ءاودالا نف 0 0 ظن كل

 لوذب٠ هوجرت امو تلصو ادب *# امرك لقو يوهنامتيبح فعساف
 لب رك ذلا فال يورت كل_:عو # ةراعبسم املعلا كلارا تعاد

 لئبكت زملا ماودب هزي * دغر ف دءدلا كياعتمحرب الو

 لوفكمو نوحفغم كلل 30 ثلج 53002 سشومش اهيذ يل ةجفلو

 ليلك او جات اه كالع نمو * تيلح دق داعسالا ىلحب ةلوديف |



 00 د 1
 ادادعذ سمشو اهجايدردبو د امميع فاو املايل لاول ْ

 اهالعو اهدحم يلهش عماجو # اهذاوجو أةروصت ءماهدر وم

 سدئرو ا سدأ :أنيبام هنيصاسءءامدنو هنرياسد ءارمس ةتصاخزم ةلح هلع ( ا (

 سالمج باطتسملاهثيدحيىنالا ىدهب تبول نالاف ة قرسأ بتاكو قيقر جدنو ب _ت د لعو نع

 مدقتلايفو الح لجأوةنيز لمك افراعملان.هل باد آلاو فطللا م رغئدلا 0

 عئابطلا عاون 00 جازملا فيل قذاح بدلا سئرلاو العلا برزت ءارمالا نايعأد د

 ا هبطاخن ٠بلقل هظا مآ ت تءلجو ءافولا نوناق ىعةمياسلاهءأب ط تاج دق جالملا سانا

 ناديميف ىرا#ال عاديالاو ةبروتلامادخ:-اب ىناءملا لح عادب الاوءاشن ال'حيصف ماع ءلا بدالاو

 تاماهج وي فاصوالاو ىناعملا قيقر قذاحلادنلاو هعاريةغالبلارامذم يف دماذا ىرابيالو ةعاربلا

 ةمهانموةمساتهبا د الاة.تريفدل ةهداتملاةوالحو هةهأم || اب فورعم فاحنال ارر د ها وجب سلاجا

 مالقالا باب رأحالصاب يهب 0 .٠:قناقتالا نسح طخغاىنوقايقداصلا بتاكلاو

 ءافطالا عما ةفحتو عا سهلا بم د طب ءاف رظلاةدزلادغدي رفلكف مالعأ يبنلا لهأ نيب هلتعفركو

 ةلخلابو ءافنلاو ءارظنلاوءاغلبلا ب ادا ضورو ءانلطلا ساحب اذه يروهعلت اذ ةرضاحلا نسحب

 (تلقف) نايملاك ةقرتطاو
 ناك ولا ةفصو ن؟ 22 كاف #3 يراؤ طنا هجم تؤاو

 ناعحش لإ هياه ا تدهشو * هل ا أد بن

 ناءعنلا هةهحود قأ ةش ىمحم 8 م”هتاوص مزعل راوطا ىم

 ناوذرلاو داعسالاو دىلاو #* انثلاو ةدايسسلاو ةداعسلا 7

 ناهربلا هلاقم قد هب ىضاف # عدم عادملا عرش يف ماقام ْ

 لالحوةبيهدراوىنارتعا ىلالة لا ههجورا را ميندهاشمو ىلاءااب الا كلذ ته>او٠( دنعو)"

 ( رفش)لاكو لاج نيباشهدنم ترمدو
 ًاتوبدم هماةمعيفلا عدن د ةباهم هنم سكش هت عيحاو و

 فردو ةشهدلا لحي و كل .اءضةخلاقو ةتكسلاةيآ يق يل ءالتو ةننن امظلادرأو قكردأمل 1

 هبابتو ماغرضلاهوطس رذحجي نم ناكناو ماقملاو يملا اذه ديسناف ةشولالجو سانئتسالا كننع '
 تانك كلا زانب هفطل يناعم تطخ نم وهف ديبعلاة لج نمهل تناكولدونو ديصلاكولملاو لايقالالاطنا 7 ٠

 دم اداب ند رشبلاب قلتي. احلا قلط رتل مست باد الانام هق رظ ىف اي قطنو. 8

 انيصح ًاديام تفداص الهسوالهأ امح يم لاقو لامع ١ ميركلا هماقج قي مات ةمحتب هتم>و مظعتلاو ب 30 َِ



 ل
 بهذلا ن :.ع أصن اءضلاب الملسم د# ىل- ثردح ىهازا ا اهشقنانل يورب

 برطلاو ننال يعاودو ام اء د فاك داق نادك رلا رسبلا شفت

 بغل مل ردبلا 1 اك الفأ نب 3 هك 13 قيرسأ هم ال

 .بهسذلا نم م ال:ابحار هاه د” اهت>ود قنا مه ناطيش أو

 بصخلا اهضور ىفار هزه انطا لاز * الن لاكلاب انا تاج القوت

 بدالاو علب ىدهءدزأ 6 ءاقا د ايخرؤم اهاداث ثيدح 05 ىق رمش

 ١ |« , الاودي رس ىف هما نالزغلاو هعتا يم حوا ةسئام حرعاهملاو هعل أم عب رب ةسن 1 حرم ءا ءالاف

 : برحربشو اهنوذج مهجلا نبا نومع ىلاريشت مامغلا فحيس تح نم ةريغاا نيعب مهقهرئةل زذلاو

 :  ةغيص نامعنلا قءاقشحصأ» و اهدو د5 ليم ناصغالا فاطعأ لدخم اهمونع ملا عم س وسلا

 تاقاك داه-وةوبص كاساللروملاب'ىشنتو داعسوةزءرابخ رت ابي.ذةواهدودخ
 بدلا 0 رزي * فرهيذ دقلا قير ىف لك نم
 بعللا ضر_ءه يق هب لوصي ظل * هل باضرلا لوسعم فئثارملا ىلا

 بحعلا ن ن٠يومل زف ثدحهنمف © هققر بمهلا نيدك رصخ قيقر

 ' نآباقلاداكو ابرط نيعلا ماقام تيذق ينحيدو ا تايللاو ينجمأو 52 ة مسام حل ني>و

 | ايهر ىرطاخ فرط تكس.أو ايدأو*ايح يرظان فرط تغفغينكل اج يوطار<يف ل سذختب
 اناوياتيءرف عددب نسحو نسح عيدب لكل يوا1-ا عسيفرلا ساجلا كذردص يلاتهدقتو ابغرو
 عسيرلا تاضور ىترك ذاف هفرعب سوفنلاحورباجرا تيفيشو هنن صو يقلوقلاراحم شوقنلايهاز

 (تلقف) ةكسملااهراه أ مك حان وةيهزلا

 بدعلا هش: ىف اهز نسح ناويا © نءنساهلا لجيتساوسناالا ىلا رداب

 بطرلا لدنك هنرعاذش ودبي « الح عب را نابإ ضورلا هناك

 برطيفزا وخذرلاالع ببطب و دشت * هنود تحرض يملا تاعجساسو

 بكره ريغ راضنب تدشو و * هلق ريتا تام تفرخز 5

 : بهذلا نع اوهز اب اح الطسم #* ة >رؤم يورت اهثيداحأ عمساف

 / هناوضرلاو اضرلا لاحم تاسرأ تك دقو ناويبالا كالذ قفأب ةقرشم داهسالاأ سمش (تدهاشر)

 0 هلا مادأ دب وملا زملاو يعانلا دمسلاو يعاسلا دلا بحاص ديؤملا روصنملا ريءالا ردصااهردصيقو

 ةدهاشم ىلظحب نعريدجو هنرضنةرغءاقباهحارنأ ديدي لاوو هترضحماودب ةببزعملارمهم ةجسبب
 ديريفلرعاشلالوق وهو هتجسوتانم منتي نأ ديلا هان

 اهالح نبع ناك ذااهماوضرب * ارخافت هكيعنأ رصمل قيقح



 دا 000 ا
 ىو ريشماهضعبب ذأ هو ريطشت ن ->ااهتراط - يتابع رمل
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 لاضفالاديادوج اهب تدءمس ةءاالانا وضرام كد 0

 لامذالاةماهش كاذب, تدهش * هلاك وهلضف ايافق ثةدص . لي ناد

 لوصح ايجرت. يبات ميو ريسيتلاهلابو ريشملا ماالثتمم ريسملانانعلاحلا فت ةنطأ ( مأ]
 50 هيداوضور و ةيتاعإ طصوامد:ءف حارفالا ةيارعامجألا قيرطت و :2 حاج

 ادهبريدحت اقف هباب حتفب | ريش ةس٠ أ: ميته تفقو هبادو ر اونأقرا وبءايسضح الو ميرال يدب

 دحسعلاو نيحالاداههيلعرط -؛نأ دعسالاب ار من

0 

 ا عناب نعاصن هيورب * امةيهاز 2و - يثاوح تدعو

 هدعدشب تدح لو كا للهشس #8 6-2-5 روع لاق ناوءرال زعلاو 7

 هناغم عئادب جهان هىرطان نا تحرس لوخدلانذالا نيهاربت ماكو لودو هلااباضق تقدص انو

 عدبأب افوحيتم كالامم اءافوفحم كا معلا عفر «: لا مكحال زن هتبأ أرف هيئاعم عياص ٠ ايعرطاخلات

 ناوال ىف د لع اذو ريدسلاو قروخ امو ناوب بءشامو دنقر مما د !:حالاو 5 ٠ مدا

 2 'و.ةيهاب لامدهاع.هدهاش ث.و ةقرشةيهاز لام دهاش.٠ هدهاعم م 9

 ان'وياناقن الاةعند يف .قافو * هرطظنم باط نع لزم عنا ظ
 انامعلو عزك دارتسد كلهيف #* تءمتحاام طق نس> عك دبهب

 اناوضرو !نعيبحهوخرأ دق 6# هتحود ءاحرأيفدجلاودعسلا
 ضرتلات» مرق سماد هش تي كو ياسا ١ وقنا نم موحتيسياص: هوا (تني زدق ظ
 ا عنا روثالاوموظنملاةرهأبلااهرظانه تهزو رودخلاب قطانملاكض اي ركاديةتطاحأ ا ره

 ءاكيل احرف ملا هيف مست ىنسلا نسوسلاو ىناقلا قيقشلار و ينلا درولاو ضغلا سجرتا

 يطلاو اكن فرد 0 حنت ناوحقالاروذ*كلحضل احرت جسف:بلاب سفاتيو نانا مغ

 رعاشلالاق م بيلدنعااو ىندتت ايصلا فيطلب اهناصغاف بيب اوايرلا فصوب اهئامح حد هتو

 وو : يختي داشنال

 كلاسملاو اهرشن نوكلارطع # روهز ن-<تنيزةضور

 كحاوض اهيف ميسنلا اياثو « ينغن بيل دسنعل نب صقر 1
 يلءناينيلاةديش» باذملاربتلاو ةكمملا شوقنلا ىثوب ةيلاح بابقاا لاعىن ًاةعاقدب(تحسبتبا

 بحت عنص عدبأب ناقنالاٌةديحسيرغ رغعض و عفر

 ع بحلا رظنلا تكوزو اهو حرا »+ تجب ا يي 6 زعلا ةعا5 اذيحاي



 000 اا 0 ا رسال فاحزلا 7 1
 َ كد هيف لة دق ثدا> نم #*# ريصت نيحتالو صال نع

 ' نم فتاه يب ف تهذا رافقلاةعساشلاة ريالا همابهيفهئات راكتتالا ىف يفيق رئاحانأ ( اميؤ )

 | 2 ةجاجحني .حاسلا هنا را مط مال !١|ممألاقو هارتشالا ومهولا تادراو زم ىبلقبام لازأ هابتنالا

 اره تنأنيأ ريصنلاالو ثيغلاباط يف ةمطادجتالو ريب دتاملاعمق رط نع دي ١ م يلا هنادشأ
 ' 0 ]! كرودصقلاة كو ءاحتلالاو نمالا مرح رامذلا يماحدمسملا نم تنأ نيأ ر 53 2 1

 لام , الا ةنيدمحت ةسااةيغب و ىمتجلاانيسر وطو حامتسا. ةهزتو يمت لا سدق دفول ةديطو ءاجنلاو

 ْ زعبك وك نو دقرفلا ىلعهماةميعاساادلا يذ كاظملا ءاعئصو لاقالاةذرعو بر ال" نيدمو

 : 1 (رعش ) دقوتيدعسلا علطع

 ' هنافازع قلت ءامحب نإن هردبلا ىلع هيتييهازلا هبكوكو# ةريرق ىلاعملا نيع هبري.أ
 رهدلا نم لجأ يرخصلا هتمهر#ةمه لكى لع ولعت ةممدل رمد« يف نمالاو لامال ةمك ادع ١

 لاقت ىاصن الانامل ه :ءدعسايكثندح نميتدرذ فاضوالا هذا زئاحلاريءالا اذه ن(تلقف )
 |_فنااتابعينأ ٠ ءاناطع ل_ضفن مراكللارث ام هيلا سسنن نهى ندو مّ تن“ ءميمسأ مركلا يف

 رو نم تدل 1 ووفاء جم نممدلا ةءادعشلا يو رصقهنصو لاكن عن هبامها واسزمو رام>و

 ااظنتا لاكرب دنا نس>يف هلو ,هتحاصق ىف نومأ. نم ”غلبأ 1 ل ف ران داود وصطادسالا

 .اممدولايف بببللا ىعاشاا ردهلاو قابسلا ب ءقزئ.>ناهرل موي ق.سا'ةلحيقوهو قاستنالامحو

 يللا دولا اذه دبىلا ا ىلا

 ناوت نط قمل لئاقع *« عبرال الاءافكت ةاخامو

 نانع سد>و يده ب .اقتو * لئانءاطعاو هاوفأ ليت

 .ااسالاءردقىمسأن عو ةيثدللا بهاوملا جاب هجوتو هيلا فاصوالا هذهبههذ نب مسقأ(تلقق)
 ”أأذح ناوالاديرفو ىدنااريءالالا ةدرلاايا>سلاو ةدودعملايازملاهذه زوكتال ناوك ىلع

 ؛ دودو احلا هنن حرش“ نم فراغو ىندلاهنصوب فراعن٠ كردهلل]ةف ن اوضر اديس

 7 او 16 نسج ايكو كباق حابص.رانءو ذب هجرخت ءاق زي زع ءلاهمس' يف ين كفحن ان[ هو ينذا

 هيلقر ونءضو # العلا ىل أمس مل ف هيما ادلالاو 00 يد.لايفمامالاوه

 |01 اطادع فمر و سادقاو ةرابع'ترط قت دعاو :راقالا ف طلق تنم (ناقن)
 - لاح ظافلالا ةقرقر ىف هلل ةقيق هسة عرتخم :اريَأ مكحلا بولس ىلع ىراجلا بديلا ىل وملاهحدام



 لا ا 1 1
 ىولا يداح تذخاو مزمل عمةكرملا ىلع نوكسلادعب تينب و مزح !ءاجرمسم مزعلافرطتيطتماف | 7
 تردهو حاورااوودغلاب ىرسلا ت تلصاوو ليقءو يح رس: يف يريه» يوذلاثععاب و ىلإ 00 ١ و

 يلوصوب فاط' |ةتاخةراقولا عم ينت دعسأو فاطلالا ةحئاف ,اعرلا عمينتفعساف حايصلاو ىثعلايفيركلا
 امك ل وخدلاب ملا ىلتنذأاملف سونا كازلااهاب ربلواحلاو سو رحلا يهازلا اهاجيبلا

 ءامو ةجببضاي رت اذ نساحلا تاق رف .تعجحة نرد« ىهاذافا اقت عفربهزالا اههجوزع ترهزأو :
 1 لوألا ةقعادع

 نسخ أ ن ندتلحدقل نادايعامو ءاعتصافر هادا يلع نادلبااةسو علب ندملاة رغ نساريغ | ا 2 ١

 750 سوفتلا» دلو ةيسدقلاحاو رالا حور ابضايغ نس زب نسح ايةني لا لحب تلحنو نكم ناكمي | ظ 7

 نحو لاة٠ برظىلا اوماه ليلظلا اهلظو اينآىدات و ع د طع كا حاورالاحفتت ||
 رعش فاطقلاةزئادلااه رامثو ينطاابشيعن.هيوكاع فاطعالاةئامراصمالا نماهريغيلعهيتت ليقم ||

 زازعا اهب امل ضايروأ *« معن بيطداللا ف نكي نا
 زاجو اهريغب راعتسم # نيتي نع ةقيةحرصوف ْ

 تاءأتو علاطمرو دبا #ينلاروصقلا كالنأ قمرأو عراوشلاو كلاما لالخ فوطأ (تامث)
 رطل مسك 0 ناجتاف م وقتنحًاباه زععلاطت هوقو مي وقلااهريم عمال زيف ١

 دو اهرظانم ه ىلع ةر ذاظاددادضال :مهاقاهر < اعرق ماس اة زعل هل ىبهف قرشت ةدارسلا هلاد د | امنا

 يفةاكلا بف عايضالو ف وخالف ابكلاسميف ادا عايضلاو يرقلاو روغنلامهب تظفحا |
 ءادعالل ع وضعا اوفن أ رك اعلا روذب و ءاحيطاىف بو رضا ءان كلا ثو ساو فلان و2«قوفبو رمأ ١

 يف مت قنفذ ف سوبل عوردل او ا-اشواهوذ اف ةحياسالاا ىلا اوعل ع وأ واااو سوننلا ممتن مف

 رعش' حدنو ءا2 تايآتامزعلا عماجسب موفصويف تيتو حتفو رصن تايارتاو زل 15
 تاي رالعاا مس مط تنحل # رش دالالا نيب تهز ره»

 كانا تينت مهحدع و * مهثيدحر شت باط ةنعالامهف (

 تأوبتو اقرشا يلاعأىف تنطوئما ىهازلا قروملاا ميدان تلزنو ىهابلا قرمثملاميداوب تال ( انو )

 قدارسر وبأاو سان, الا نم م ىلع تدصنو قراك 03- !او سن الا نم يلتطسبو فيغانال 9 5 ئ
 انما نأ عمج ٠ ةرلا نا دخأ ال ءايقئالاةنعالا ىنتفاصو ءا ةصلاناوخا ءايك ذالاةبحالا ينتفاوو ٠١

 ازال اب كانخلا سوك ىدخا لف ةراعلاو بلطلا ضارغانحاو رأ عب مو فئاطللا بدال ,
 علا ةربملا قو هزم دامسالا قنأب ةرسساا بكوك ينائملاو ثلاثملا تامخنن ىم ا سن اع ىلتحتو
 تنصوتقارةيل + اندراوهعراش.و تةصورنلاةلاحلا هذه ىلع ني  اهنيذ » ردبم ناعسالا

 هنمتلبذو ىئاءمضايحهبتيغأ ثداح ما عأب هنت ناك ع ن ينامرو ثباعةراتن ىلا رهدلا رظنذأ
 نعت دستف بجاح تسيل وعملا يظ> رادو تجاولا يت - صو رفمه: 6 تمرح يأ انتا ضأي 0



 دعا باجر كتارمع

3 01 

 . هعمسلجي قو رمشلا لبق موي لك يف هنأ, يوواربشلاهللادبعخيشلا ناكو ءارمالاو نايعالاو ءار زولاهلا
 | .مجرتملاناكو دمحادي- خيشلاهدلو فاختامالو مهزالا ىلا بهذي و بكري م ةينامز ةءاسرادقم
 || نااةلذك يف يبرتف ا ”ن الادوجوملاوهو اليل يديساهدلواف ونملا خيشلاتاباجو تم
 ' له أديس خو ثا همي نبا ةافو دعب ؛ هع. ا ا يدنفأي ءنبايدن أدم ديسلا ةمع

 . ةنسرفصربشرخا وأي مجرتملاةافو تناكو هللاءاشنا كل ذرك ذ ىنأ يك فارم ةالاةداسلاةباقثيلا ةناضم .ج

 ' وتو يئامثملا ناخنامثعناطلسلا هل تاو بيل اهةقامو نيس: و يللا 2

 رخاوأيف اشابديءسدمم رصءىلارضحو مكحلا نبااشا عل زعو ناخد_> أن ب يناعصن ناطاسلا 5
 كلت ينو فلا وةئامو نيعبسو ثالث ةنسىلارهمةيالوف رمتس او فاو ةئامو نيءبسو ىدحا ةنس بجر 1

 ءالبنلا لضفأ 4تامو #9 لولا هنم تلاس ريث5ر طم لزن فل أو ةثامو نيعبسو يدح ا ةنس ينع أ ةنسلا ١3
9 

 ل
-_ 

 مر ًالادحا- 53 اهديلل وايف رطاهعئادب هل تزاحما نماهدي رغو + استلاةحوداللا ءالضناالباو 1

 الأجساد نامثعو دة ورع مهو هعمل ١ نالاةردالا7 حبا هب يطارمدلا ىميقللا دعسأ قطصم يكز

 ناش ناكل ارعش مبلكو يسوبنعلا طيس ىبنا شلا ىطايمدلا يميقللا نيدلا حال 2 نب دعأ يدعو د مورا
 ريمالا اهمح دم يف جا ةذاوضرلاةداقلايف ةياوحرالاهتءادم هماظن عبدي همالك نساحم نمو ءاغاب

 00 ل دبة اقم يالا نزع د وضرر

 اهزو رط يشو واهيشاو- تقر * عادبالاونسملابت شكر زو * ةءاقم عي دبلا لاونج تجسن
 عامسالا ىلع ىل ىدملا لوط * ىلعلانا وضرحدم ٍلحبتدءو د١ عادبالاو وعسيصرتلا هاوج

 ه«هأوتإ اهادتباوإ#

 داشرالا جررادمج راعملي ساني كلسو داعسالاجيهابم جهان« جبمأنملادم- مجرلا نمحرلاهّللا ب
 قالا هلوقو لئاقلا داءملا موي قمالااجلمدحتانالومو اند. دابعلا نمدت وفص لعمالسلاو ةزاملاو
 ةداسلاةبأ ودل اىلعو دافاودب 1 ؛ايفهوجولأ نا سح د: :ءملاو | اويلطا داشرلا قب رط ىلا يدي

 غ ولي مهفحنأو داصقلاودوفولاةوعدم ركلابلام دادسلا كالاس:نيكلاسلاو ما نيعباتلاو داحالا
 ا يل ت جاه لاق ديشرنب ع.ربرلا ينثدحلاق ديعس نب ريشب مدل ديلا جحدقف (دعي و) دا ارا لود>وىنملا

 تاذ ةءيدبلا ةي زملارصمىمحدو رووا ةيركنلاقاوتالا جعاوليب تجاعو هي رذءلا قاوشالا ىعاوو
 ( يراجلا اهلين ىشاو< حو 1 يردص نسما امني لح نكم حرشال ميرا هاكاو» ةيس ادهاعلا

 ن٠ فرظلاح اود ارون فطتقاو !مافرظنم فرسطلا حامصفر ون سنقأو يرسو يحور
 امام نهد.تساو موظنملاو روثنملاب :الحركفلا ثاصنم ىلع مولعلا يناعمعئادب سارع نجت ارا ماذا

 شو ةياعلااماودر رغ فر طلاع 00 ةنادطاراوت ا ةيأن كانا ||

 قاةخ نيقفاخا ىف اهالح فد وءاولو قاف "الا رطعدق'هالعىئعرشنف ةذسلا|م عمريسر ناك عملا



 - م

 0 0 اهاقم هسفد ىربالاعضاوتم ءاوألا دا تلم راب لإ د“ 00-5 ةفرخالا اس
 هترايزل ىنأتءا مالا تناك و ةقدلا عم سس. ايلا شيعلا ن.هدلب نم هعرز نه هييلايقأنامالا لابو
 0 نءدازلا نه رسسيتام هل مدقي هد :ءلخد ن٠ ا نايحالا ضعب :وقمهمرابو مون 2

 - قا ىلالوصولا جر و ادم يفيق رتي لزيرإو اوحاودالبلايف وراكو نوديرملاهب عفت اَوهنم لكاينك

 0 فاو امو نعي وني ”1ةئسرفص رشعىاث ىفيفوتو ك وثلارصق, ىذلاهلزن؟اماي الدم“
 تماعو رو.قلامدهف ف تقاتل ناعة: يف كالذو . مظع ليءلزاو ينفون هللادرعىديس
 خسيشلاهب ر نيءىلع ةوأ َ واعلا يناربق هلاونب و هودب صو هدال وأ عمتج افءاملابال.. 5 او هربق مدهناف تاومالا

 ا رخ ةاؤلعو ةدوقعمةيقدربق ىلعاونب ويابتباق زاطلسااةرامعن ماد رق هيلاهولقنو يفومملا
 * ءاسنلاو لاجرلا هب طاتخي وةراي زال د_هقبام يظعار انصدو ريسص و ةريإك ةعامع هيلعو اهلخاد نو
 ناودلا فقومل شوا لثم ةعستم ةيحرهلاو رومو هظاباادختك دور مع ايلاعارسدق هناعاؤشنأ

 ٠ مهريغو زيثدحلاو ءاملعلاو ءااوالار رباك 1 نم ريثك اهي رهكااو وظاهجاو درو ليظانم . 37

 ٠ دالتبلان
 ساتلاه نوعين لك فاد ءوامسومهلاوعدتيا مهنامث تاذملم لاو نيتلملا“

 ربك الا ملا_ءلاعمت ل و يو 'يقوئاطمو نء واودو ةريثك شنودة رح ءااوةيابقلا : عي
 بيعالااو 55 باب راو فاي رالا ىحالفو ميماوعو م ننانتا طالخلأ نم ْ ملا

 | | الغ نو دوي و رويقلا نطبق نأةسسبلاو ءارحصلا نؤاميقةأوأاو”نيدارقلاواياقبلاو يزاوقلاو

 | يرن

5 

0 1 

 نجا
0 

 ا
 انا

 نودق رب و نو. يلب : نوط قبب و نونزي و نوطوغتي ونولومي وتاررتافلا العر 1 وناريناا 1 :
 00 ردك 1 ايأةرشعوح كلذرمت وا راهنوالبي رومزلاو لوماعااب نويرمضي و ةكاذأ

 غنم ةءاعلاو راجتلاو ءارمالا نم رباك الا مهب يداقب. و اًهااناخ مهنوبصنيو هاملعلاوءاهقنلا
 يي هني لوك نعالاضتءامالا ركشال كلذك نكيرللو ةدايعوةب رق كاذ نأ نودقت: و لب راكذا 1

 دهم نينا يعن دمحأ نب يركب دم يدوس ماغعملا لحال خيشلا 4 تام ول نيمجأ ادهن للف 00 ٠
 دعل اللا باد نسا بأ نبادجولا ضيب ًادحممراكلا بأ ب بطتلانبادس رو رمدلاهبأنبا ظ

 ندملا نبيع الادبن لاخلا دبع ندم نيضوعندح نبدأ نبدممنب دحأ نب نحرلا ١

 نبةحلط نبح ون نب دم نيدوأد نب ىس عني نابع سش نب يدع نمي نإ بوقعي نبي نب يم و٠ نبأ 56 0 2
 ل ةداح.سلا 3 ل يديس هل لات, ناكو قيدصاار ىلإ نب ن مح لا دبع نب هللا دبع 4

 دمطهللال ومر طبسل * ينناوىدج قيدصلاركب وأ - هتلاخ نع# نكد
 ديعو يهاولاوبأم هو ةمانعأ ج20 ةياحت || هيف سرفتا مهنا .-يف ةنالخاهون أءالو
 يسن ةديازةمش>وةذفا 0 م اذع .ثناكو ريس نام طيش خيشملا يفراسف م: :اديع ندممو قلاغا 1
 « ل-قرج_او# 5



َّ 7 010- 55-52 

 أ .ناكو 0 * مديرلاو يف ىل اطارصت#غار هتحاو ا او ىهزالا ماجاب سردو ىلاقرزلا

 ”قانسالا ه ثامو 3 فااوةنام وا وثالث ةنس يفوث هنأذ ذ يلءالبةمسانلا نعاعمج :ءانسحانا سا
 ٍ 0 وتاادبع خيشلا ىنن اوه و يف و نب قارشالاوب ًادمم نيدلا سمش د وسلا ة دب ل'ىقاملاوذ لدا
 مس امهتعرافووةيبأ اذزكو ىكلشلاو 2111 ول فلاوشيامو نيتسو يدا دع سو. يفونالو

 يعم و فااو ةنامو زيءبسو يدحاةن-يلوالا يداج سداسيفوت اشوش. سفتلامرك ردصلا
  يفو نبىداهوبادم ن .يدلا دذاتسالاةن ال1 | يف هدعب ماقو همع دنع ن داك , وازلا لا ل حو هزالاب

 يللا نيس- خيشلا بوسيل يضرفلاهيقفلا دي رفلا ةمالعلا مامالا 6# تام ولت نيمجأ هنعهللا يضر
 عورغلل ظفطاو رامدتمالا هيج الوقةعمو الود و اهقف هرمدعدي رفو هيهددر 1 ذا كل

 لو ةحاسملاو ةملاقملاو ربخلاواطا نبا كابشو ضئرفااو يرابغلاو يئاوطاباسملا عامأو ةيهقفلا

 ةيواذسلا حرش اهنمو فد 01 كاذيفهلورارقدل كردبالو ر اعلا ههبشت الار ناك ؤدادعالا

 ةرجأ نيبلاطلا نمذخأبو اف بغرب نااهعيدي وهطخسدفيل ان بتكي ناك ويواصاةلاوةهزنلاحرشو
 ىلع هءواسيو عنود راع رز ىالتلا تاككلاملع ارتي نأ تلظو وميعتلادب ري نمءاجاذاف مرهيلعت ىلع
 عيب هيف بسك :رهزالاباب راوكت واط لما لذا لوقو ملغم دهجسمب كلذ
 مامالا بهذ يلع ةربقنلا عورفلا ىفالفاحاب 25 فاو اهريخستو بتكلاو تاقوالا ةفرعب رك انلا

 اةلجلاب و ريغك كلذريغهلوءاتفالايفلاوقالا دمع .روهشم ريتعم نب دلجىف محض باةكوهو يناثلا

 |١ يلاملا جانجلا ىفاشلاد# خبشلا انخيش مهورمهعلاخايشأ نمر يثك هنءىتاةاخسا رادوط ط ناكف

 .ًادحا بطقلارمعملا اال تلا 4 تامو غي قاده ة تاو هادو نيعيم ةنسيفرت # هريغو

 ص218 .؛ باه ولا دبعةرهابلا ةعطاسلا راونالاو ةيهاظلا تاماركللا بحاص قبب رطلا خيش
 5 سابعلا ىنأ نب رداقلاد.عنب سابعلا يأن :: كد نير املا نأ نيرداقلادبع نب 0 ادح نيدمحأ

 ًاريكلاطقلا ىلا هبسن لصيف اهربلا يكل لا ين.فملا يق وزرملا رمع يدرس بطقلانب دهن بيعشنب
 1 اأو ةنعو حالص لعاهجاشنور 2 0 ع ءجرتأ !ادلوزدوبشلا يفافكلا قوز م يديس

 : خيشلا رصتخم يفاءاد ا رفنلاملاس خد ثلا هرمدعيف ةكلاملا خذ ىلعرمذك ردم ىلا مدق عرعر:

 حلاة كم ؟ىتلف جحوةينان لا ةسرد«راو< ره زالا نم برقلابةعاقلاب نطقوةدابعلا ىلع لبقأو لباخ
 9 1 ثا ثدحلا مامالا ىلعتن : دا سور درض> ورصصميللاداعو هزاج ا يف ام لاسرد

 ب 2 دال ع قصي

 لطادروزيد يماهتلادها يال و.ءزاجأو 41 ؛ ف مع تح ارينك هءزالو غا.داابريهش ءااىردتكسالا

 ءابصلاه>يشيفوتامو ةيتولخعاب يركبلا نا عمد, ك0 ل ا
 هدمها ملح هنعيوروامأ مل ىواضم+لارب هسا :كاذ نههسو رديف ىديللادقدي .بلامزال

 ويذل تتيح هيلعاوعمسو يو ارغنلا ليعمسا نب دمح خس هلأ 7 صر مج د ساو نايسلاد خيش هاك



000 
 هتاحاسيف نملاو انطايدهي * هبا وبايفدعدلا يشب لازال * هتايثو يف داسآلا به رملاو

 ةدايس ءامس ف ع 0 د هئاضور "لد مم نو كيه ب ةريرقنويعلاو حوصلاو ىسكي 1

 4 اونامزلا ا 2 هأةد # ةزعإ دايعلا تر مهاقبأ د هتاياغ ارد 2 تل لامشأ

 تهزأن مليح ةديضقدلا دعا دي هنادعأل :ايص مطافصلا 262 را 1 ضو رب نيمغش«

 هتأم ًانمريطتشتلاىذ ميدو 2 0 اويضأ ومدساوأ + هثاب لع 2 ناءلاك ةسا.»

 2 املص نس وهز هباقدح اخرؤم رورمدلا طرف ن:لوقبل ا 3

 ىو ةثافت لوقعلا ىوذىفاهرحس ىناءميتلاةثالثلاتايبالاهذهب هحدم لاول ]| ؛

 لامنالاةماهش كاذب دوك ا 2 ندر كياو

 لداكمْوة هام نع امفرتعم د ةحامسب ةمح بهاوملا بوب

 لاو.الايوذ ىلع نيعذ رمد 2 ةركقرب نوي دعملا حصا وح

 ) اذر ٌوموهئاف شب اعنبملاقو ) مسهمح|رأ قر كوع رصملا ءايدا ند ةإاهحاهر طش دقو )

 يذلا ر ا د_حاواي ع 2 م اديو د جمبا كب نامزلا هحو 01

 جهلا 4 حعصد تروعيص #*“؛ ا : خرأابهادبو 3 جرفلا ءاح مف نكس 3 هيف

 (اذر و يملا اذههفهلو)

 مهغلاو ءاضغالاه4يحو نع لازو ع مسنيه ن رهدلا رغنو رورسلا لد

 محد كانضم ُِ كلو شدجو د اح سمع هنطع ينأي رديلا لقا

 معأ مهم الاله ترهظ دمو سي مم رظأن 1 6 سانلا تءاصو

 مظك ههجو | أردف دوجلاب 0 د م تام | ءربأاب تيحأ

 ا هدب ند م ترشتداو < هبرو جلا داع دقلءربب ا

 مركلاو ءارشس الو دحلا يفوع لق اندشن خم راتلاف كمسدح حد 0

 مناجشأو ْناَر ا اذنانذالا لب اذهسأ رضوا نامزلا جند راند همود#ةلود » تريغت امو: © 9# ْ

 لدالا ةدمعلا 8 تامو 2 والا اذهو<يف يقونو ناك اكريخيفهزع مسا لخدو ناكملا هل بطي 07

 انبا اهالكي 1ك دل ادع ء حدتاوخا وهوى دلاباهولاديءنب فموي خييشلاهوفملا حيصفلا هيبنلا

 يذكي ا ةل حن 6-2 ةرمثع ن س>و ةو را ذانسح ان اسن |ناكودلاولا موجرا الاخ

 لينلا ىلع فرسثملا هلزم» ناكو دهاوشلاو رداونلا م اريثك ظفحمو تابسانمو ةليضفهيذلوراقفلا '

 . نع كفل اويأمو نيعيسو ىد>اةنس يفوت يراوطأو ؟ىرارسلا ينقي و'افر ظلاو ءافطللا:يوامق الو

 حاصلاهد نا خش ثلا 7 تامو نا الاىلا ع ١ يالا يقةدوجوم ةمطافا همسة 4: : اومساقو نيسح هيددأ : 1

 د# خبشلاو قو ارفثلاباهشلاو ىفوملسلا دع درسلا نعذخأ ىلا ىدورمعلا دمج نبرمض> ني ىلع



 000 لل

 ْ 00 0 ]هنا ردا 3 0 د قلاده 0 (دق ار
 و يثوهمودىلاه:«صل يو سب ١ رداننناوذةدتاسا»

 | هدق ةماقب ردحنم نيسللاف #* هباظحط ٠ نه حا ل ريد أشر * هنافص ضعي نسحلاو هنس> اب

 | هلامس ضعب هيفك اح ايش * حرتقادل لق ردبلا نأواردب

 أ ههجولباةكشنا لالهاذاو * هتالاه نهنوك ًالاقلالما *
 ا و هن أم يف لكشلاك ع * ةناطلا هدخ ةحفص تظطو * هناحرد نم هاطعرام 0

 || , اروصم نوكي 1 نا 8 هارب اهزدر ولعدم < ءدخ ة>.:ديفظةلااو

 . هتاصرعن م ضرعلا مود شخ # انس وغن باه ايفل ملا بكر * هتانون نم غدمصلار بح طخام
 ع

3 

 هن

 4 رح يل م د

 المؤ» 0ك اذامليقوأ

 هلاصونامز زال طخ ت تاراه + ةنات مح ند :نيلع هللا هلت اذاسفنا بذدمعااوهو.

 || هتاداع نم دعبلاو اند تح * اهلا نهويذلاقوشلاهثباو * هنايح بح لوجو رملاو

 ينل يمن اهدكحابلا سن # هناشو باقهتدبأ ا ترطف * ةلياب هنه ل باذ ترذغف

 هناي ىف اونا رك نم ا * تعد فاح داو كاع * هنالز ن٠ ناكامىلع تطغ

 ١ "م لتللاو هتمحاذ * هنالئءموىلزغن:نيرمح « انشباميقريديرورسلا ادغو.

 0 0ر1 نير ع . انتو لق رفا ماجا
 . هماوقبيضقلاك خريادغو + هتاكرح نمدي دمام لاذأو *« هون ىركلا علو اذا يت
 [ةءاوف تقو ىلع زعل “ىش * هنال يدعاس يف هتقثوا * هنانم عوط يدضءيف 3

 هلال ليخبلامض هتممضو * هنأرفن نه ه_ياعتيشخ يبظ * هنأف روءشلا كرش هتعد وأ

 !1١ .هتابج عيج نم هيلع ون<ك * هقارف عميط: بال هب يرخ» « هنألف ن٠ رهدلا هيلع ىثح :

 نك مل هيف ىقايتشا يفقو د“ .هياره نع كبل يعاد ءاهنف # هلاعب## يف ىلع م أرغلا مزع

 هناوند ىدم نم دقوت ار م

0 1 277 

 هناذل نه باط ام ىتجأوأ #* هرغث لش نأ قاف ىلأو د« هنام نع نم عوطلا يدي أت ضننق

 هَ ماو اولا بحدعاف د هنا ارمس>- يلع لوب بلقلاو د ادلكو ةزع لذا و.لا 1

 هتاوط ٍيفءالو امظلا وكشي # اح ةغاسالاهةثالخ تذنآ هءاحار يف ءرب وق ىف.

 اطدلأ درفت دو (ناؤخر * هناحو العلا ىنأحدمبالا #*# هنأ 0 مطب

 هتادعب لق نانئمطا عناملاو # هليزت فك ناسحالا حاملا + هتاسبه ضعبداوج الا حئانف

 ؛0 اغول موي يف مادقملا سرافلاو * هتالص ضر يح هتالصو * اقفدت بابعلا رباك هادنق»



 0 1 - هيي 0 00

 "ذاب ضرالاو تارمسلاعب دباي د تاقو ملا "؟ىزأ كعتداو) كل لواملاىذب ند

 طرا ال عود فز "هرخأ ىلا ماظنلا اذه معو ملاعلا اذه ماظن تعدبأ مارك الاو لالجلا

 .عيطإ اله ريغ يلع ديعإ * عل ديلا اذ هبان أ ح عب دب

 عيط٠هملانادب سيأو 3 كابأب هيدأ د 0

 ظي رقذلا اهرخا ينوةلي واو
 هةهظن ردردق نع ارصاقادغ #*# ىد د كو دحام نكن 3 ١

 هتءاعزيزءاي زيزععالط الا عمو ول ةااد_هج اذفارذعف
 هامقر كف حادملا هب كاح نا ىذلاف هاللاف هءانعمقار نأق

 ١ اميفهمتكاواعداو قا * انه لقو اياوزلا يف هعدذ الاو 0

 دقو نب ردا ءملا ضع هيف هشقان ضارتعا نع باو> اهدعب ودز رطم ة..ال ةدمص#ب ءاعذلا دعب همثحو ا

 «افشلاراد خش بيطنملا ليري>-نب يلع تامو © اميب رشعةعيسيفليادلاو لقنااو باويلاماظأ 3

 ف كراشو بطلا نأيف نقلا تت ,هلذئادوط يذلاره'1' 1 سورا سئرىرودنملا ناتسراملاب ١

 نوئفلان هد

 هنأ رخاح سورد.» هلا نمرلادبعديلاناكو (تادا بأا سا<جح دع تاكل

 أفاسأت رع قف مدت نع 3 ا ىرولايف اذهوجإ هل هللا و ل

 افونب قلاخ ادب ءوسوردرعلا ند اءدق نيبطقَى ا ترصل اذا

 نازهو هتحودبيل دنعو كشر 3 هّيدن و ىنالا راك ناوذرريمالاع الجدع ناكل

 .فوطقلا ة ةدنا د تاذ> يف هتمعتب ع | تح فواالابريمال !كلذ نييهل تل نكد ناكو 45 :طورا

 سوةلارمت هني“ 5و 5-2 الا 0 اس . 1 سهو نأ هي دلل داك الصوهيلاةلداولا 0 م

 ا

 مارد تفدلا خم ن٠ اجرالاو ىحاونلا حاب از با رغ عيب ةقلو رو احل ةكزلا ]| ١

 وداع ل أمهنمو يحب .ةالادعسأ نطصم خس .ثاامهنمدب ابحأهحدمدقوا حج مارظنم

 6 لاراشملاهحو دم يف مج زن ارعش نمو)ةين اوضررلا نأ دملا يف ةيثاذ + 'حئاونلايف روك ذا ٠ ٍإ

 رظخ نأ يربمسلاو #* ايرلا ناب 000 000 زم 0 # 6 اند اند اشاب 1 ١

 رفظلاب كاولملا هسا < هةأذع 4 هبل 0 ََق الاد م 2 تأ د 1 داك ثلا : 1

 رسل اذ _هام ناقو نب تح ها ردا تاير سب اع ادب ال هراذ

 رصيلافطخي راصف # ارئاس راذ.لا يحرا ار ,اظنلاب,باصن نان * يشتخا الا هدؤو

 روصلا نسح اهماحو د ه4اسود عيدبلا زاح رد و اج ل #3 0-2 َن هقدر



0 
 5 ١ مرض اذ قاروالا لباذ ىنلاالا # هتءاق نعغالتدبام فيهم

 مفللا ىج'اد ىل#حي ضي.و هل * ةمظ اكب قرب ام مست ناو

 متسلا تدك داؤن يف اهكتنو د امم ريتن# يوس بيع ةيفآم

 مالا ىلسع ابلق اةافاطمنا نال * ارق يبس اهحو الجاماستبا الح
 ىممذ ىل عراو يمالم ذاءابا # عدن داؤفلا هبي ليفطلا نبا
 مسهنلا عرابلا كل لا زيزملا نع * ىلذعفيس نومألاالو ديشرلاتسا

 3 ١ لاقم هةمحرت ىفو رك دمدقق: مدوعل | يف: 5 1 3

 1 1 ءانف تحض ىذلامامحلا ود 5 لادرفملانب اردلادر لا نب :ملأ نيا د# ملعلا در درفملا ز رت>اوذلو دعو

 مسدلاايللا ضيفاذ كسي يدن * لة'ءاوس نءدعاب ومامحمه * ماكلايف لاذءالاك ىو يرولا نم
 0 ممطاوءالعلا عمايف مسملا ل ولاضفالاولملا لعلاف

 ئ ميسشلاو قارءالاهاطا, بادالا معاي نيدل جات نب يلع انا لك

 مظعلاب فوحدوملا كردق يف 0 يالا كات نم لءارق عسا

 ءدقلا يف 0 ةكع م ةح * ثدي تنأ دوعع_ون اهكتلطق

 يمك لالا م _هن لكح راجي # ههءاه. هي بيرغ سح 2

 لا ٍِق 5 هارد قاف اذا ع * الف تف رتغا بذعلا قئارلا هلو 2

 0 تعدبأ ىذا قفو ءاح 1 #* لاخ هب له هس ركفلا 0

 ملكلا نم ق ةد د سرد طنادزاو © نتف ءالرو تدي دوا 2 ا

 1 م هلت تاقفيلوأ دحأ لك ن* يت ء.دب ىلع ظبي رقتلابت نا لاق ىلوالادعب هذه يلع فقو املخ

 5 عام وأ هءالالباوتي ارامل كل 3 هلد كواسيفدحأ لك نهيوقأ تنأ الب لاف كلذل

 الئاق تدين: اذ هحام
 30 ةمئادب - أ ضور 2 5 نك ا هات اقرع د قشتناوضورلا اذىدل فق

 00 قلخل 0 لالا اذ ع ءاننم نيج را طقط 246 اور نان لا د

 00-- قؤالا جادا أمس نه 3 امسدنمو ا هلا

 2 لاقنأىلا

 5 ايوان رظنلاو هال 0 لاما 0 ا 0 غر رقت اارثن مك 3

 ّ عون ىلع ر 1 نمدب ل لب ىئشيالو للاغلا'ىنطي الو ىنكيال كلذ هنماذه لاق هتلقام لم 6

 3 | .لوقلانم ديال لاف قيمعلا رحبلا ا «٠ ينذع ١تاَيؤ قينالاهسأ نه عالطالا عمو



 ولاا 00 #2 ا

 يروا
 ارهو يذلا كمل.يف يهل هلاقو * يباف ابيض ريك حورلوتدجو

 ه6 قو رفملاس الاه يفو هلو ©

 ياض د نه هلا مح تيدف * مرد " لاو

 2 اصدقي لاقاولاحو * موقهيداو نه لاصام اذا

 ) مذلاهبشياعحدملادبيفو ينغلادبعخيشلاهذائ أ حد.ىفهلو (

 هقاخ حصن ع.هللاىوقتو مولع # لا ينغيوس ينغلا دبعيف بي .عالو

 هقح بجاوبامح مقءاذ نو « هنسفكل ام.ح ايدلا ةفرعمو

 . ماعناكا لو ههئامبي رغا ارعش نم رالا ةعاضب ةام ملأ هن هود يف ىواكدال هلا دبع خب كلا (لاقو) ان

 لماكلا مامطاو لّضاءلاىلوملا ةيهارلاايازملات اذةرهاقلاةسو رانيلعمدق فا وةنامو نيس و نا أ 1 : 3

 م وةكمملاعىباقلا يملا ىفذخلا نيدل جاتني ىلعنيدلارون ىعذوالا بي رالاو يبمالابيدالا ١
 .هندي رفوءأر غلا هتمي ديةيبحعلاةب رطملا هءئاوروةب رغلاهعث'دب نهرهظأو ناوضرثاوةمحر لاب هللا هدمغت '( |0١

 اهنم قحالام ذهقاالو قد اسازما] هقيسولاءاونا عدتباو عارتخالا ةبيحعلا عاونالاةامسملا ءارذعلا | ٠

 عددب نم .قعمسأو لضافلا كلذ ىلع ىتامتجاهللار دقو عاضوالا عب دب عالطالا عسو هأ اهسع وب 5 ظ

 .لوقعلل دياصقب عالطالا عبو ع ون نم يم فنشو لهاواطاوهيبلقلا |دغام هع دب اظافل ًاوهظافاأ ا

 .هُدهبِيحدٌم ةعماولا ةدحالا كالت يفةحاب_ىلا ىلعت» سعو ةءهانلاه:حاصف ىلءذتأيح تافطت دياصم 1 ظ 1

 ةدصصقلا ||

 هدأ اله امحدم #*# وصماسع مان نآرهس هنرجأ الق هيرحاه © هد .كتلدعوببص

 ْ هعرأامر 0 ا الهمارك هاون ناع هترتأام <42 تجاهد م يعاود دكا

 هتازأ اله هناميه # هء را وا ىف 1 0 وره # هيباربث نهو وكشي 1

 هلاتق قشمك كيدل لحي يمصت ةنحاب 7 1

 اميناقرأو لوطو حدمو لوطتو زاجاهيديملا تورش و لاا ,:هدق نيخ لاقل وط ىهو اهرخا 1

 0 ن:برطأ نيتي هنم ماظل هيأ رو دوءلاوهيفءدناا نعلضافلا بازح دوعلاهامسنا# عون يعمحرتقا َ ٠

 اهبهت>د.ةديعق ع ونلا اذه نمهل تامعف ثااثباهز زءن٠يدنءزعءال ةرابءيفلاقو ثلاثملاو يناثملا :3 ٠

 ملعلاو ىلا ناب ناكشس نادم مدلك عد ليف اذ ع ىو ى.ةغ 1 1

 ملف ذب كف هلل ادجون الم * م رطضم ران ن٠ امجس.ذ٠ لهاو ٍِ

 متل ملا حسان ندا ع سعان سيئأ روقن سلف
 مكح لداع مولل- ظ حاص ناودا * جنغ روحأ ٍقبسشر نغأ ي وحأ

 نشا ةئانم لذا ناو: © انلم يأن برقأ ناو ضع رانا



 / 35-5 رك 3
 . محياو يتم ناك ام + رفغاف تدع هدا رعأو طبحأ امع# تقافر هلاكناصوأ

 . مكلاو فيكلاو تاذلا ىف* ريظن نم هلام مدقن ىانإبو *« رخأت ينادايو

 ملا محلأ هلضنو * هيلع كفك دق هيفم رخل ليج قعر لاو

: 1 1 

 5 ءأهللاو تزحي 5 ينأ ىمالا ةباغو

 ١ ناك هرلايعيفةفرعمودي وق ل توكل دمازوا 1 مكمحلا نب اها لع موحرلللا زوأاب م حرتملل اكو

 7 روك ذملاىلوتادو الوبقوةباهممدنعدادزافر 5 0 مر 0 لاو اأو
 آ0 لرتميفلزنو فد وبالام هيلع قدغافر حبلا قي رط نم ةكم «نمهيلا مدقنرعبسة نس ىهو هتيلوتيفاث
 هنتي 00000 نرألا باق لئاح بك ومين ثكر ناضو ةبيلصلا طخي كب زآعماج نم برقلا
 7 ا ةورملاو ءارلاو طرغملا مركلا ؛يف ناكو ءاىمالا مدار واطاو فرصملاو ارادنزاخو اد: 97

 : هللأد.ع خييشلامهنم ةلياج تام رمد عءأرهشةح د.١و 0 *والامن.دفاولا ةزاحايف رد صلاةعسو

 ماتا يلو املفمو رلايملا هةعب هج ونه.ودخم لزعادو ة ةيكسز 1 دياصق ةدءيفهل ىواكدالا

  اهيفةعساوارادذخماو مهلاراشملانايعالادحأ ةنطاسلاةدسيف راص تحوم دنع م جرتمادازاينات

 / بلس مورلان دم ىدحاملا ىننو ريزولا ل زءالو اهمزاولب ةيراحرمصق لك ىف ىف عضو وارمدق نوعا ر ا
 ظ 6_0 افلا 31 ونيعيسو زيان' | ةنس يف تام, ّح كانه كف ةندنكسمللا ىناوهديب نآك امعيج مج رثاا

 || ةييدبلانابو ل١ 2 00 مكاههلئاسرو رعشناويدهلو هلثمددعي فلو ارب رغاديهش

 5  فارتعالاو ثرلاو نب رطت لاو عالطالا عسوأم .عاونأ ايف رتقا جردلا ىلا حدم ىف ج رفلاهامس

 5 , هعيظاةمنمو ةيعب ١ ديلا يلع ه-رشيفةحضومهلك كاذةل#: هارت رغذااو بيدرتلاو برحسعتاو دوعلاو

 5 لييذتلاهيفو
 000000 زيا تتار أ فاو كئاتنح نمو رهاز وسطا ناو. © ءاز نسما كيخوي
 رك اش كلاصونمو * كاش كدودص نمو صهاسكنم هننجو * هاس يترط ناو

 26 رضا يونءملا سادجلا هيقوهلو 9#
 مالكلا يباب>اي ينعِبهذي * ٍقرلا لغمرغتلا اذهمالك

 مال كاذهت أو رادع ءمال د ىلع ىلاخ لاقولام تمل:ؤ

 * يظفالا سانملاهيشوهلو ِ*

 لاهاي نضال نع لوذعلا نظ امو تواسن | تنظو ىلعوب تنض

 ىلاذعل وق عماهظيغتدضاعو# امتحم تضاغامو يلع تاغ

 7 يفو:لاماتلاو قاطملا سانجلا هيفودلو 2
 ايهذلا قرفذم قرفىفترصو * ايهذدةءاوهأ يذلا في رظلانأ



 كا ] 1
 لاهواب يلانيدراوان ليلو 2 الضن نك ريغ لع هلغأرفوةدل سلاو ةدايسااو ردلاةياغفو 1 0

 هلغفناءفر ذاخل ايفءابدالا حراطو صاوطاو 2 .اللادنمجرخت ساقو رك يف صاغو بدالا نف يل يا 1

 ىسلبانلا ينغلاد_بعخيشلاب ع.تجاو اأو ةئامو نيب رآو نيتنئان سيفماشلا يلا لحرو هناهربربب و "

 ابيلعد رو مت نينسرشءوحنابنع باغمشنيتس ةنسرص: ىلا مدقوةكميلاداعومؤرلا ىلا هجوتوهنعذتف
 رشع و مدقت نمهريغو ىنغلادبعخيبشلا هذيشل نيئرعي دب ىلعو هئيعي دب يلعهحرش لك ت7

 يراكدالاو ىوأ شل رص ءالا_ ف يااغ هياع ظرف تادلح ثالث هتيعي د 0 هحرشو تايعيدب

 هناويد ن٠هتلقن ىواربشلا اظب رقت اذهو ىفونملا مهارب خبشل زاجل ا لهأز 2 يوحرأاو ٠

 مرو اهرورحش * ىنغتلدق ةضفور 1 مس فاول اذوأ 0 مست رغأ كاذأ

 مه وأروع مادي #* امل نامعأ قرمأ ماو ماكل ةلاز 1 تبهنيحابدلاوأ

 مكيذ باذملاوح : * ىلصملا دهع كاذ ما مجر ا نع « لخؤ ليا .كاذمأ

 2 علا ب تلو 8 طع اع الاطر مةعأر هدلا بسحأو* ىرهد سنعات نكدق
 مهتو الال لاقق * اميلع تبلط 7 مات ليخانو + لاذ لهاج ؟

 كر هللاو لاضاا «# لح رعت تاقف مهمحو ينعدهف * هم هم هدابتلقو

 ما رهابلا كلضفنم * ابيحم تءار يتح مدس“ يلاءااعب ر # ىداني يركفداكو

 مزمل-» .س دلام موزل ه هاوس حاد: ءافو 3 كياعضرف * اذهعد.ىل لاه

 مارت د تدب هان هكا رف رد ك-:ءو متغي مأر ند ماق. *اذه لضفلاوهاذه

 لسد اهد_>و * يدخن سد ندا محلا كاذح رسو #4 د كا

 مىمزو مالا نبااي * افطل رمدعلا دحاواب لس ا ماوي تلت ع اهاهئدم درتناو

 مسقتول ير ولا ىنكي *'دحمتز ,>يذلاتنأ لو واد_ضلال سنا *يدقملامام لاتنأ
 0 كل. ناكأ * دعس دعسالن كوأ 2 مددب «ارراكل

 ملا و دياانم أ * اظفاو اطخ هيدفأ معد انعم اهلا, + اظخ هللاع رايق

 موقأو ىوقأ مهنلاف د ىوق ظفح تاقوأ ا ا اضملاف يلع طخ تلقنا

 مرجأ نك :ىفف اميف * [سددت دخاوال مرك“ جان لصالاف * يك ز عرف تاقوأ

 م اظنم ردك اظنا * ىدمكتدجودقو مأأ 2 هاك أر 1# يهد تحاص

 5 كانعم لكو * فال كظفا لكذ ملام لضنلايف تيطعأ# اريح ك رد هلل

 مسلم لك تيحضأ *«* ملظن تدتا ناو مهلملا عيدبا اوبذ # عيدب هفتناف

 يسم لوق كاذن * الوق تاق اكو مجءعهوهو هلع ف1 ان تملكت ناو

 لكنا .نأ  تدرأ * اماذا لوقا اذا وتلا لسانا «ديلدتأذاد :



5- 
 0 هل ديم ١ كماذ هناك ءاذادح الاب دانجالا قل اى عن شاعو :اهنعقيطو ئشرطاو قاقورلا

 0 فراعلا اصلا ب اطقلا خيشلا 4 تامو 9 فلو ةثامو زيعبسةنسةيناثلا يدامجحيف يفوت «ثيدحلاب
 9 تلوح واخ !اهمو 0 ريهشلا ي مسالا ىلا رب يلع ندمت خيشلال دأوا

 0 راونالاب ظحولف 0-1 !ةلاةنياخهلعحو مساق ىد ا يمول دم ىديي سنع ةقيرطلا

 خيشلاة لمالث هربسخ و ال لوط ولف تامدقءدجون هخيشر وز برغلا لد مث را رعألاو

 ك_خاو داشرالل سلجو رم :ىلا مجرو ا و مجرتملا لوصوب ريخأآ خيشلانا

 هبقفلا خيذلا تامو 2 0 هثامونيهسسم ةئلس قوت * ةنايطقلاىلوت هنالاقيو و

 خيشلاو ىدقلا ىلعىدس ىلعهقفتمئاصلاب ريهشلا كىهزالا ىنلادمح نب د ةمالءلا لضافلا
 هز الاب سردو بهذملاعو راةفر «ميع رب و ماج دوج اياد ديلا يرو<: ا ا 17

 3 نأير ءاادمجأ | خبشلاب عمتجا م !امزالو نونفلاعاونأ يف مرحدجمس و يف .لا دهضشوو

 يلا هجوتوهادي تكدمام عابمش ءارق#غلا ىز سبل و ايندلا قئالء كرتو كولسلاو 5 كلل در
 هتءرك افباعالا ءابخ ضعإ ىلا لاموةروءاارت اسببادرج جرن ثرسكن اق4:فس يف ىآ رف سي وسلا

 هناهل قفتاو اهعماج ىلا ىواو ةث رةثي» يلع .ذيلا يلا لصو مث ا.د 2ةدم اهدنع ساجو مهن :مةأرمأ

 كانهم اب ؛ رقهلزن«ناكذاري زولاهء«م.سف نيد رصملاةّشإ رط يلءحيبسو ةران اوعي ىلادللا نم ةليادعص

 ءرادىلارضحينا را سب اللم ضعبب هر لع من افءارقفلان مهنا يوس هلاحر ظل هلآسو هاذ حبصأ كف

 ديس :دالزأ حاشتو ناب ,رعلا اشم ضء!تو.ق.:|ناىلا ةهرب كلذ يلع تضءو ماعطالمويلك

 "1 1 تك نأ ريزوأ ىارن نكشلا كلي نم كاده نكي لف نرتفتسي ع. ذيلا لا اوناف ةكرتلاةمسق
 عقوورغسلا نع صكش :وةرجالا ناجسطالقتساف ءاماعلا قفتداةكم || ةنيعمةرجا,ناجطا عم هلسري و

 ةاودلا بلط كلذ م > لا ىأ راك را [فاومقو ومهرثكأ أعنا 1 0 0 زلا عفديق رجاشتلا

 ربي زوأل انباسع بهذملا صوص: الدفمباوملاٍب تكف ددع اب هلة واخي لاسهذو ىملقااو

 كلذكل اةولهنأب رذئءافنيماس' او .السالا ءاماع نه تنأو كسفن فذ هل لاقو بجسعتهأر ةاملف

 درو وبكلاو ل ن.هلنيعوهتزنم عفر وهلجأو ريز واهم < اذئنيخ هلاحةن" ةلدح اهقدصإمل

 0 ىلجتاوهسيك الةءااملف ازدلاهيلعتاءقأو هصضارمشاي تح كانه ثيدحلاو هقفلا سو ردارق

 دول وجحيمنأ ىلع هدهاعا دب دا المنهي اعديتة هدب نهءةلفتري زا فار يرسل ف لادرل برقو

 هيف سلج لاف ن ءىفرآ تح ةميقت.مةلاح ىلع لزيملو رصم يلا داعو مرك أو ةكمىلا بكرا جلو

 ندثنالا لامع 0 ردم يرق يد حا اصلا طفس ى وهو فلو امو نيميسة:سيفاروهش

 ب وبعأن :ةملارهاملاثيدالامامالا 6# تامو هللاةمح ر هلت .هل ان ىف فلخيم و ىفدالا ديعصلاب

 : رجح يف ىب 17 ةكبدلو يدا يف نا يجاقلا ملاس نب دم نب نحلل دس عنب نيدلا جات ن يلعن اهزلا

5 1 



2 : 0 
 ٌئادميف فااعلالا عافهبات؟هراثن :مومارتحالاو بدآلاةياقيف يواريشلا ادع جيشا ةخبشم 0
 نيكد اهرخا فرك ذو مكحلا نبااشا, يلع راشاراهناأ رديةوزغيف رديصلارشو فارشألا ١

 رووهشم عيطاةءو را راءشاو تايلزغىلءىوتحيناويدهلو ةراشالا حاصت قو ملا رسمة الو وؤيراتلا

 يفيفوت تايسانملا بسحب هالك نم ماريثك عومجلا اذهيفتدر وأو ريثك كاذريغو سانلا يداي

 تال ولعل و فا ًاوتئاهو ترمس ونجل ها 2> ةحملا يذ س داس سلام وية ديد

 خيشااعرولا ثدحل'هرقفلا ميدقتلاب قحالا مامألا خيشلا ( تامو ) ابد رقث ةنس نينا نع لفاحدهشم
 خيشلانع مولعلاذخأ يب ادملاب ريهشلاىواطتملايمهزالا ىفاشلا هللاد ءنب دمحأ نبى عنب نسح

 د#و ىزا زولادمح أن بدم خيشلا سر رمثلاديعخيشلاو 3 اامالسلا د. ءنب رمجو قون اروصنم

 حرش يلع هتيشاح اهتم داحأ را د ذأو مزالا عباجلاب سردو معلا مدخ م هربغو ينكبنت ١| دعس

 ٍِ ح رو ةىدحالا خي ٍدلاحرشو ة ةيمورج . الالعحو رشة الثو ةيتطإإ ةعفات عاجش يأ ىلد برطالا

 ريبكلا بز اح رشرصتخا وافيطلاحرش ىوونلاب ز> >ح رشو رح ,ابز- ىلع جرشو لل'الدلا

 هي تاحو ب رشلادلوأا يف ىرخأو ردقلاةل ل لئاضنيف و ,ثملاتا | ارقلايف ةلا ءرو ىتانبال

 ةيشاحو تيا نب'ةريسرهتخاو رجح نبال نيعب رالا جرش ىلعهثيشاحو ةروبشملا عماوجلا عمج يلع
 يلءةيشاحو 2 وظأا مسق نمن ام داخبا ىلا رشلاةيمق ىذوفودشالا لش كا 3 00

 ةيل لا ةلَثا م افاق كاع ندع ل را ةكاما ني ناظر دلخ خيشلا

 0 وألا ال: ضام * لعل عسب :-يقريمضلادرفنأو ك2 طراضم اولا مرو

 أووراةلط٠قايلاوةنوطعم * والحج تدك اوأيش.وأ 03 اوننالوأاع عراضم ا

 اهادحا( نيتد.صقب ىواكدالاهللا دبع خ ثلاءاثرو ) فا او ةئامو ناعب سةنسرغص رهذ نب ع يف يفوت

 يسع اخ هب رل مامالا ردعلا ملاع ىذم اهعاطمةيأيغ

 غب اسهللازهناوخرب باو # هضم نسوا كاذ ١ يذقالو >«ايذي رات تدب ودم ِ ا

 يغب ادملا كمن عراتلااذ دنع ىت٠# اوفقمط د او قاأ توعد !
 نافل تراح تف فل نت نكلاهتاداع نهىهدلا' لقاريص اهعلطمةيئون ةيناثلاو

 نسحءايراربالا لاح نهتيا- * ةخرْو.ىرشبلاب كئءاجر وحلاو ه6 اهي راتتيبو 9#

 ةئامو رشءةنسساذبدلو ىمافلا يفرشلا د نب رطلا نيد نيدلاسمشةودقلاةمالعلا 6# تامو وي 3

 ثالث كاذ ذاهرمعو ةف رمثملاةكم نم يمجعلا ىلع ننجح نارسالا ف | نمهدلاو كزاحياطاو لي
 ني:- نعى ةانمدحي ' راثو فاو ةئامونيعب يس ةلسةروا :لاةمدملاب ؛ يفوت وهن زاجام ومعىف لخ دو تاونس

 5 1 ب نرد ندب ندا نيدو د خش غباا 00 0 لاقل هلل 0



0 1 3 

 هلا اديشن ءذسبيلوت 00 ,ةتامودحاو
 5 يرد ا

 قرتفاوةيواخق الاب رس رد هاو كلا عب هزالا حاجا :هيوهدعب عقو 1 "اة ةدط

 لو ينراقلايفابلا درع خسرنا ددرب يرخخالاو يوارفذاا دمحأ ا ةقرف نيتقرف نو رواملا ا

 خا 00 براو يترشنلاةءاجو | سدعتف ردع اريضاح ن ل 7

 هيلا مضناف ينياقلا رسذحو اسهب نونطاقلا هعنف هيواغبقالاب سيردتل رضحو يوارفتلادسخأ ِ
 هو قدانب مهو ال عماجلا ىلا يوا رفنلا ةعامج رضحن هل اويصعتو ىرشلا ةءاج 5

 ناك ىوازنلااودلجاو ةداعتالاب اوردكو ىبلقلاةءاجاوجر خأو عماهلا يف قدانبلاباوب ذو

 ةعاج عماوبراضتو هباوبأالذقو عماجلا وسبكو رصملادءياهموي يف ينياقلاةعاج تءمشجاف يقرشلا ل ٠
 لب دانقلا ترسكتو نئا زا ترهتناوةريثك ى حرج مد حرا و راغن اة رش ءلاوحن مهنماواتقف يوارفنلا
 موي ىناث 7و مويلاكلذهف لصيملودحأ عماجلابق و توزر 21 قرفتو يل: ءّملا جرخافىلاولارض>و 5

 ءاوعدوملا اشارلا تفتثو لف نيل وعتلا إف كلا ةقموأ نا ويدلا يلا يوا رفنلاد أخ بش كلاعلط ب

 هتيحصب ناكن «ىلءاوضبقو ةب دحلاه داب يلا ن:شدمم خيشلا فن ماو دعم وول هرضأو هر 1

 خيشلا يلع فارشالاب . ىدنفا نس>لواطتو ال-جر رينا اوناكو ةناقرعلاف مهوميحو 0

 .نوأ.ءاع مهنيذلا ّ سان كعاخ ل لافامة[2 نمو اهات عا دلا يف ناش. ككاو ىوارتتلا

 دحيسلا يف صاصرلاب نوب رضيو مارح > ل 1 اننا ذالا ل<يف نولوقي و ةران ما يلع نو دعي عشب 1ط

 امو تامدق ىوارفنااناكو ننث دم خبشلاهدعبدلق”تامالو سي ردت ١اوةخيشملايف ينياقلارقتساو

 نيثالثو عمبس ة نيف( تامالو ) 3 !املا يملا ىم و٠ نب مهاربا جرشلاةخييشملاداةئ ننش خيشلا تام

 ءاملعلار ابك ةايحيف روك ذملامجرتملا يواربشلاهلل'د 0 ولف ةيناشلالا ةذيبتملاتلقتا 55

 .نبد#مم خيشلاو يالا بالا و ينال !مهاربا نيل ياخ خيشلاكتايشالا رضحو 0 ةنادعي

 دهم خيشلاو يلح طاصخ هشلاو يفوت :مار وصنمخي .ثلاو يوارقلادح ًاسيعلاو قاقرزلا قا 1.2

 .يرصبلاملاس نبهللادبعخيشل . هلا نم بت لا لئاوأو ةيلوالا عمسو يمرمنلا ديعخثلاوريذدلايإرغ

 ةلزنوءاحاذ ذ مظاعالا انعارام قى سردبو ليو دييغو راوطالاو ل 2

 دنع, اهمو ماقهةءفر تدم يف لءلا لهال راصو هتعافش تلبقو دكا ل ولا ,ةلودلا لاجر دنع
 ةكبزالاةكر ربوع ةميظعار أادرمتو مهدس .ءءامىبش 1 ا ءارمالاه لعتلقأو ماعلاو ضل

 .ناكو ةمحالاومأا يلع ف ردو هيبأ رادوا ارادر «رماع يد لاو فدك يعإ ورلانءبرقلا»

 هدلوخب طم يتارناكو نسحلا ظللابةسفنلاةفلكملا  هكلاو ءوثلكن م فئاحتتلاو ار اخأا يف

 مايآىف اف لط ناكو هدب يف نا< ذي نامس مسلا ماا 5 نسر ىناذلا مدالان « مول دكر أع 0

1 
1 

 فاشل ىارهرالا خب 0 0



00 ٠ 
 ءاضقب للعتو المل عجرم فاس هنأمهويو رخ االاربلاىلاىدعي و بكا ل ا ا

 قفتاو تايرمالاب مهدعوو ةعاملا ع.ملغشودضا رغا مهيىت> مايأةثالث : لاا كلذ يلءر تساوهلاغشا

 رمعقلاب هلق ع 0 .!نآويرطلاف نيسح عهنوبكريمهودار لا دنع مرظا

 قرف صالا ماجتب هو ريغاف نيكشك كلي ني لاا واع و عا 3 ودولتق مهنا هلاردقن 0

 راضحاي لسراو هيف ؟ كلمو ةيدوادلاب كيب نيسح تيب ىلا شكشك بهذو ردم يل اولخدو
 لالا يف بكر يلدرلا ةكريب يوازغلا كنب ىلع لا ربا لسدو ام دنعو نييثملا هنيذثادشؤد

 وو مش وبأادخا نسح مهنموةيلقاحولا رباك 1 مزقي رطيفاو ذخاو ةءلقلاىلا اوماطو نيلتاقلا عم

 دا رب نام عض بلاولاقر هث فداك 0 ص ناكو لوتقملا كي نيس> ضارغانم 1

 هلو الا 0 تك نب نيس مهلك 3 :هوريذ اف < را نم مهلا 0 هويلطو هنااا ول>داملت هأ نتجت

 هو ا رذعاول قب إف ضرب رذنءاف معه ب وكر اله ولطف هكربإاو فلا مكيفو 5 وخاوه
 ىدح |ةنس رفصرهشيف ل55 ناكو لوّدفملا كمب نوس> نعاضوع دل لا ريك كيب ؛ يلءاولوو ةعلقلا ىلا مهع

  0تببيللا هواخ دافةنيدملا ىلاهباواخدو زوجه يلءءولمحو ج رخ يفهءاضعاا 0 ااممنامث نيعبسو
  | 5لب قيس تزن روك ذا كيب ىلع نكسو ةفار لاب هوئفد وهون :ةكومواسعف ى .كورااب يواربشلا حييشلا

 ارو ط ودا نم يواحر اكس نا معو تاسونلاو كلب ! ىلع اورغ>أوةيكبز الابئذلاى .مترراصلا 2 ٠

 ند-ح رهشأ دعباو دلق ٌمةءاعزلاهو داق فش كمساقو كلذاكم مفد..ونأ ل يهمساو ةيقجنص فشاكل ياخ

 ني-- لاح ناكف ةيناثثا مك انب اشابيلءةيالوفكاذناكواضي أةيتجتسهجو#فورمملا ف ناك
 رءاشلا لاةاكهيتاق اقعملواقملا كي 07

 ءكاص امايس ومهلخ و: * :يداطالل نكلو اهوتكف# طورو وميت تارا

 يد 1 #* بولقانه تفص دقواقو # يداْؤن فكل 0

 يداسفيف نكاواوةدصدقتا * مويلك انيعس دقاولاقو
 *(ينا 21 قحسايبالو )* 1

 معن هل ترسدق ن 30 اهفرصت ىرول!نيبلاطدق * تفلس ةم.ث سانلا يفر دغلا

 اهنردم كئعزع ةرضم * اهبعا زدجلا بةعااعرلو * اهنرعيو اهردق ىريبكنم ٠

 اهنمكيوفوردلا ل وود تلا قطنت ىقذ عا ير اما 0

 ثدحلا هنقفلا ا مرر تلا كيب نيسح فالخنايعالا نمخيراتلااذهيف تامن .اماو) 3
 دلو ىناشلا يواربشلا نيدلا فرد نب ماع نب دم نب لل دبع .دال ا رعاشلا هللا م 0 ودالا 1

 ا فري ننلا فرو ساعدت ةالكلو 2 ا ةنسيف ارش

 كلذ ذامرمعو ىشرخلا هلا ديني دخت ىدرسهيزاجاولمش نه لوأف*ك نلاو ظاط ايا فسوو ةصالطلا



6 
 5 ريغ نم 6 ارداف ىواجرف ىلا ك كلب نأ ةع هنا ارقأ يلع مهن“ «ةءايرلاب نيعل ةم ىلا

 2 .رايتذالا ارا < لاه ما كمن شعب يئاهرداص دي دوراملات نب هديعة>و زدكان وربدت

 قارا زم هرم رو هناعا وب راق ا ف ادر لعد رتب 2 وأ اذكتك قيمر خاف زءر ك2

 ربخو) هواتقو هنيشاد شخ هيلع دة> يقحلزإ 1و دليل اخ يشهواع>و ىجوباصلا كد ن.س>حاومذكو

 ١١1 ةنس مللعو جحا ةاماروكذلا او دلقادختك مهارب ,!تامامل#:ا ( روك ذملا كيب ني> توم

 ةعبطإ ليك ناكواهي> وادا 3-5 اكوديلاراشملاو موقلا ريبكوهراصو ةسايرلاب نيعت ل

 ميهاربا ىلا بهذو ديغد وهو هني نم برهف يجنوباصلا كي ااممن ٠ هصأ نال م [ 2 فرامل

 0 وىجنوباصاا ميهاربا نبا يجي رج دمة جو زب هجوز مئاقروهابرو يجن وباصلا ن :ءارتشاف شيواح

 5 نم رلا دبع دلة زاد ان 5 >رااو ي ل ل ل تا كلذلا ةميظع 4 فاش وهمس رو معو مهند

 علطوا ١0٠١ ةنسهوةروك ذل ل نهنابعشرهشيفروهثاااغان<رلاديءوهو ناظف سم ةيواغا

 يلءهشادشخ ج رخا مجرتملانا من يعبسو ىدح 'هنس يف جرو يل ادلا نبا كلي دمحم ةئسلا كال يف آلا

 ايفنمىواح راكم نام عاضي ًاهشادشخ جرخا وتاسو: :لامداب يلادافنو نابق طول فورم كو

 هبيسن ةطساوبةيرايتخالا هيف ىمسفةيل داعلا ةهجيملا هجر خأو يوا زغ'' كي ىلع ىنن دارأو طويسأ لا
 ةكريب روك ذملاادخاك ىلعهرهص لز: ميقيناهءزلاف تحلل ادختك نحو يلطب رلغا ادخيتك ىلع

 6 فووعملا كب نإ هاد جلا لسو أوهنارقا ندحاب عمةحالو تدبلا نهج رخيالو ىلطرلا

 ه ىعاي هيلا لسر !منةنيدملا ىلا لذ ديالو ينرعلا رم هق ىفةماقالابه صاف ةيالو اك ناكواج احرح نه 7

 تاهل يف هنيذا دش قرفتكالذب ديريوامف رفا ب ىتلا بك ارمادا: اورضحأ وةريحبلاةهجيم ا رفسا

 يىنطايلاهضرغ ا ار ورصم كالي لقتسوو ةسابررلاورمالابدرفنيل مهلاقيو مهيلا ل سري

 0 اًقوهج وج فذاك سح موا شالك دصقم لعد عسااوق اونو :نعادشخن هةعاجفلا شو

 2 يمسي رخاو عف دموي اننا لمتلوو جملا ءاىلعو يحب 'ر> ف ثاكل لياخو
: 

 "سما تعا لع عم قف ”اوأرمس م طامتساوش 2ك د نيسح مهع٠ لغ و هيهزالمو 4 ؛اصخا نم

 عجرم ى ءذاشلا مامالا حيرضا اورازنةفارقلا ىلا هتك اوبكرو مهداع ىرج ىلع ل

 روطفلا مهلا رض> حاب هلا يفو ككدححضو سن | يف هل -صاوتابو ليك ولار تقباولزفةئدقلار 2و ىلا مهن ع

 اولطاوت كوهدحو ةعانجا عموه تب ومب عمروطفلااولك أ !ك امملاجرخوةوبقلااوبرشو 0

الا اوعطوو لالغو حق بورافلأو لاير فلاب الوص :مهنمدحاو لك ى لا ب 6-5 اماعت أهم
 يفقارو

 هع ةاطلاو ك لاما ىلبع هوةلغاو رصقلان ماولزلو اعطقهوعطقوهولتقو حال تاةيلعا و يحسم ممويح

ك ب نيسح عم# دعو مناكو كي 'نيسد>ّةب ا ره نسح بكر و جراخ ن»
 دنع سكشك

 رذسلاب هلحمتإ كيب نيسحهيلا لسرأ !ككو لوزا يفاكلترغسلا بكا يمدلاو رغحأ الهاف ةارجلا

 ّح
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 نم -

 د
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 ع
ُ 
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 - اعلا 000

 يجوباصلا يجبرج نام“ اضيأ ينوتف ةيكب زالاةكرب ىلع ءاقرززلا ةبثملاءاغ مهتيبوهدالب 1

 قرح دج ن ناكو مهي ء نم كاذك هريغ تار فااوذام و ني وع.بس ةنس كلذو طولغنع :

 | 3 نم فا> يواكر بلا تاماملف ىواكر بلا ادت يف سويي ا ”جتليو بابلإ» لاو دع

 ةملغلا هسياي وهشابهدوأهدلقي ناداراذ ىرحكن ل معو :ىلغد زاقلا ادختك هلل ادبءيللاًاحت اف ىف نال

 يجب رج نام< دالب يلع يلو: ءا و رداسننيسمخو عب رآةنم ىفكلذو ىليقلا هولا 5 ا

 ةيخأ تناكو هلم نوي ري بلاغ ناكو ذل فهرس اانا الا الحر ناكو كاذه ماقو هقيتاعمو

 لسراف يفوت يرجةرا وهرابكن جلا( قش و ) 'يشباهدقتفي مودي ًارادنزاخ انآ ريكا ا

 دالو أل سراف اشاءلا ىلا اهناولح عفدو لواحل يفوت ادالب هل ذخاف هشاب راح كورلا مجرملا

 منمأو ءاطو اهيف فرص: 00 ًاءيفالس أ دالب نام هوف رعىل.ةةرا وهيا يفوتملا

 مهدالب مط صاخيو ناولطل ايف هعفد ىذلا اوعفديو يلغدزاقلا اد مهارباىلا اولسري ى>ةنوعم

 100 .ىناوفقون 5 خا ريلاىلا يدعفهوبلغوهوبرا بقنابل هلع ةراوهع ماولسراف

 ىلا لخدو رصم ىلا رض>و ط.ءاقتلاوقار والا قودنض ها بكا را يا لف هفاخ اودعي نأ

 للف هدنع يجرتو هعم لكتو هرضحاف ادختك مهارباىلا ت تاسرآ ةراوهنامث ةيكب زالا,هراد

 !اك ةدخاو ادحتك موهاربا لسرافكلذا 0 لفهفطالي يركسلا نيالزب ,لف هدانع يلءرمتساو

 طظيساةتلاو قاروالا قودنص هتبكذذا هصر>ةدشرمو سيودلاىلا هوذخافز :اجسألايلاهيفت

 هلقب شيواج ةيعص انامرف ادديتك مي ىلع زيرأ نسي وسلا ىلا لص وامل 5[ انكار ججحلاو

 ناكر ةراد ا ىلا ندمان ا ثالث ك رتوا دخبّةكمهارب ىلا قردنصلا اف عع

 يلا هنجوزجوزو ادؤدتك مهارباذز 15 زالاتد ١ ذخاو شو. جلار..|قوءدنع ةددضلا ةرا<ت ب يفاهب

 ةئدلاءاعدمب وتر وصنلاةيف وشك هلو قاع ل ا حوزاتامواماد ؛ًأاهممماقافاغأدومع را

 ةيةدءاصلاو ةرامالا دلت متمار ادم ادد هلو لاذ الوا دختك ناوضرءاطعا و نر ذل نيم اهلمت

 هرك دىالالوتةملا كب نيسح وهر هدايا ترد
 ادختكمها ا..اعابتاسأادب قلطلا ادخن ناوضر ويلغدز'ةلاا دعت مها رباتام الو :6 لصف 9
 نيسحو 0 غلاب فرعيذلا كيب ىلعو يواج لا كيب نامشع مهنهةرامالا» نيعتمل زاك ور وهلا يق

 يذلاو مهذ ةاي> يف ةرامالاو ةرةد:صلا اودلاقت ةثالثاا'ال وهو شك.ثكب < فرعيذل'كيب

 كن دلال ذو ناق ار كيب ىلعو 0 اصلان اب ف ع يذلا كليب نيسح هتوم د ءل م 2 :مةرامالا داق"

 عفدم ىلا كني لسدساو اح وجاشاد نسح مرف ىجنوباصلا كيب نيسح لق دعب مه 0 نءام ًاوريكلا 0
 جوزتيذلأ ر الا كرب لصمساو 4ث هرم ارهظ اهدنع نابق طول كي يل,« ةياذعب كلذدعب هم .

 ادذتك ناوذر جورخدمب مه مر قتسا الف يجورسلا كيب يلعو هرادن زاخناكو هذاتسا ت



 50 0-0-0 و

 دج 3-000 1

 0-7 4 ١"

 77 يعم كانافاملعستقاغو < ادي عطس ملو مونت ىشهام اذا
 0 قدح سال ردتار رصخو مقا ةرك اذمىلعاب اسافر < سوح رلحا عاتنم يرتشيإ لازامو

 مودي ند هيوهت>ءاوهافو ة 4: 4 كلذةمت !ىقاباك هد فةعامئاوندوسلاهدلاددبو ءدروت اولا

 : ام الامهنم قييم ْن امثعريمالاو يلع ريهالا نبا يب اد دجأ ) ثتامو ( رئاذتلا مه دقع ةيقبد دور“ ا

 ظ لئاقلالاف

 برجال داجكف اخيفتيقبو * مهفانك ايف شامب نيذلا بهذ
 تيب مهتديراصوةماعزلا دقتو طاصاغأ نابلس (ممو )مي يفاونكسو مهنا ةيلغ زال كيلاع جوز

 لحمي امع لينال نوبق اعبي ونوبذعف مارب 1 راد سب ةقئايزلاو ْن اوءال هنأدب فقوو ىلاولا

 لئاقلال وق مه كك اريثكو

 مادموهو قوذلايفهرك ذالح * مهعوبر لال ظ يفاشيع للا تس
 ماش عئمملا صهدلا ةنحو ىلع #١ اهناك للصو رع ِق 8 لايل

 ماج نيتكبالا قون حاناذا # يتعولو ينينح نم ينامح نيب
 ناَح دوم ناطلسلا نامزلا ناظلس 6 ثتامو 2 فلاوةنامو نيعبسو يدح اةنسيف 0

 ةمرطاو ةءاهشلاو ةرسلا ن بد ف نامثع ينب ل وهو ةنسن رشعو أف هندمتناكو يل امعا

 ناطلاسلا يىلونو » فلا وة امو نينو زاعه:هرفص ر شعو 00 يقول كا "ماو لاوحال 1

 دمتد.ءا ليصالا ديسلاو للخلاةيقتلاو ليبنلاه دنا *#تامو ع هنأ هللا حلص ا دمحأنب 6 نام

 نارقلا 1 عال اخناحو يربكلاةلحادلواد>تك ن اوضرريمالاءامدندحأ يديدسلا ةدومح وعدملا

 10 رعشلا مظل ناو ضورعلاو نايبلاويناعملاولوةعملاو هقفلا يفهلومأ املصح#ت معلا ب تاط لفشاو

 ريمالا ؛ عم جاو اه 'اماعن 6 و ره٠»ىلار ضفحوءاثنالا ورانلاو مظنلا يف ةقيللا ندح ةحيرقلا ديج

 ةنانط ة ةريث < دئءاصق ,هحدتما و هّنامدب ةصاخ نه راصو هبااراشملا ينللان انعاتحلا | اوصر

 ةغيلب ة 3 ارةد.صقب اهفدرأو ىورقلا راسم خيشلااهب بعاد يت َّجااةماقملاو ةعل دبةحودزهوتاحشومو

 اك ل تادعب حج م هعماجل ةينانبلاحئاوفلا يفر وك ذم كلذ :لكوهللااح حاس روك ذملا وده ف

 يواكد ال اهلل دب ع خيشلا هاثرو قنا كامو ن“ سو ثالث ةتسدو ر جاب سا وهوتاموهللاهمحر بح ا

 : الد وطةديعقب

 ينيىلذخارهدلانموا #2 شالا قارفلا يلع ىريصت نه

 2 اهء رات تببو

 قى! يديدسلاب را ردوج * خرؤت ءاعدلاب روحلا هلو
 ينونامل هنأةريخو الوتقم ىجحوبا هلا ىجي رد مهاربانبا ىلح دم مركل !لجالا تامو 9#
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كو يار عاا تا تفسوا منو ءارعاوت هير كنا مهكبا 53 اوكا
 ةياغىفاونا

 كيلدلا مطر ىلا ددرتبو ماعلاو صاخلال ناسحالاو نادال ا ماظنلاو ةيدافرلاو ىنغ ١ نم :

 ةيفقو' ماع نوبتكبالوةبلطلا كايد لاو ةراعالل سيقتل اع ءاابتكي ةوحشم مهسلاجوءالضفلاو
 ناز ءالاو فوفرلا يلع ارك نع ىلغأب امورتشيو هيف نوبغرب ومما راوميف امهولخدي الو

 وأةراعالا دصتب ناكم يأى لالا لحأ ْن همها ىلا لخد نم لكفاءيج مرسلا ايفو تاقنرواو 8

 ذخأي ن٠ نوعنعالو افو رعد بلاطلا نكب داو مولعلا نه ناك ملءىأىف هبواطموه: .هب دجو ةعجارملا
 مهاعباتكل اعيباعرو هنءلع ..ال هعاب واهب صةخاوهدري+ل ناو هدر هناكم يف هدر ناف هماب باكل

 ةد 0 5 , روهش» مهءأعط و مْربَحو جايتحالاة رو رمغب ىناجلا نع نورذت»إ راض 5

 ىلع بهذملاويكلام مهءبجودادعتسالاو ةعسلاعمىنادلاو ىماقالوذبءودو ةزكلاو ناقئالاو
 "ّ ءامهةئار صو مبعاضوأ نءو هل .ذدو صقن لكن عةهزنمهعاضوأوةلب .جمهقالخأو مهفالسأةقيرط

 مالولا او وأ اسرغا ول عاذاف ةربقملل الة سما مندي نم جرالو ضعبلامهضعب نمالا نوجوزتيال

 ءاسنلاب ا ىلا ا مي رحى هسو رعلا لز.تو هوداّدءا قسن ىلع ءارقأوءارقفلا اومعطأو

 ةاللد يف لاجرلا نوكيام منع كلذو ريماعقولغم تيلابابو عوم كلاب اليل اهف زتك جلا و يفاذملاو صاخلا

 ىلععستم تنب ن ب رشع يف + ىلع لمتشي مهتدب وءهكيل 1 لياقملا سي زال ا ددع ل ءاشعلا

 حست ا وضر ناآكو ةوعد قرس ربغ اق يقود ا 2 صمالا ناكو هن كح

 هئامدن نقءاقطللاالا ندا كلذ يفهيح ديالو ماشتحال او لالا عم م تاقوالاىم 0 ٍيفمح راادنع
 نم ناكو نين زئاجاو زرحبو نيتليذف اولانرا احم يفالا بلاغلا يف هن ونايال دمي ءارعشلاهدصق اذاو

 سداربالا عيج هيدلعمجسف يلاجلاويفوةسملاو بئاكلاه ديت حنو منا ريبك مهلعن ولع منيت
 هقاقحتسانوناقو هلاحر دق ىلعهتارناسنا لكل فرمهيو يريلاددسإو ةكماجلاو راقعلاو مازن الا

 ماهقدنعو رهش لك يف سيلا فور هو فرصلاو ءاةشلا يفءاسنلاو لاج رالي واكلا مزاولكل 17
 هتقيطو هقاة>ّساردق.درف لك ىلعهم_سقرو لاملانم هدنعلضنام عمو باسحلا لمعي ةنسلا
 داريالا اومستقاو فالةخالا مهنبي مقو مهرابكت اماءلذ ةديد٠ةدم بيئرتلاو مسرلا اذه ىلعاور 2

 لكراصو نوجحلالز زءلاو ةكاربلا تلقو عما قرفتو ىهتذشلام هب لعاب هس نب مهنمدرف لك صحا 5

 درفملاةردانلاو بيرالا ىعذوللا هللا يف ': :اخأو انقيدص مهمات كسمناكو نوح رف مهدلاه بز>
 ماسي 2-2 افصلا يحلم يملاعت هللا همحر ناكىلا زغلا يبارم هاا هدادلا نيد نب مهاربأ يىديس بيجنلا
 ا تناك ائاقوأ هعم انمطق ىدايلاو رضاحالردصلا عساو ىدانلا بيحر دروملابذع تايشعلا

 لوقيهلاحناسأ ناك و ةرمسملاناو:ءرمعلا بوتكم ىلءو ةرقرهدلا

 #١ ل-قرج_ «#



0 1 
 لالفلا 61 للعب قالوب لعاس لع بصيوراكلا بك ١ رملا يفد يعصلا نم بحي رمتلاو افصنرشع
 هفصل ةثامسمخحل هراطن# ف لحتلا لسلاو لقافة 1 3 ةراززالاو فا ارالاو ليكلابعابيو

 1 4 2١ نوعي ران ١ راق محبنلاو فاصا اةعب را رد نهدلا عمشوافصأ نب رشعوةمكلطر لل هلا عمشو

 ' دلوم نا كللذو مايالا كتاب اياد تكر را نا باع لوي ) كلة للعم ةهوف اطادعس ١ هراطنق لدبلاو

 . لقالا رك ذاميلع 3 ا.ذالاتب 0 زيبمللا ١نسيفترصاملو فلاوةثامونيدسو ع م فنك

 : 2 رباةلودىدا.مىف كلذوا 3ك ةنم 3 امعهرعسداز ر 2 ءأ| نولوةيس اذلاممسأت نكو

 ا 1 ئادعالوةرهاظاب !ءاضذو ةرهابا مساع كاذ ذد' ره تن :كو .رومالا يف لالتخالا تود واس ١

 ْ  قالخالامراكميف قئارطو نن-ر 22 .ىللدال نآكو ريقلاو ليملعالعستنو ريقتلااهب ا هغر شييعإ ةرهاق

 ٍ : اثلاو احر لما قدا تا طم نايعالا عد جحود نهد لك يف نأ (اهنم)اهريغيفدجوتال <

 ْ ا وذ جر الا ناكملايفاليطةس.« كدلار ءا ءلا يتقو 2 طامسلانايعالا تور , يف عضويف مر رخايف

 7 هط-ويف نوشارفلا ف:,وهعابت 1 ل ةيضا!هلوحو سلجملاري. ارد ساجحيو ىسانال

 ا 0 نءماعطلا تقو يف ن وعني الو تأ ل اوايالقلا نم ه مهنع لعب اممهملا نوبرقي و نوسأ ا 'يلعنوةرغب

 .مادخا موجحاذأ ءايمالا دنعتاج احلا يوذ ض٠ نا يت> بياعملا ن:كالذن ا كو م ودلع أ لركدلا

 5 ةرعالا ول 01 رج( عا لحد تقولا كل ذيف مدخلا مهعنعالفاواخ دوم اعطلا ت 5و 0

 : ”هلنأ فرع ماعطلا دعب بح ذيهو كلذلبقماز م اصؤيث هاا ا اناذاهيالر يءألا بطاح نه

 0 مايأي تاقدصو ت تت اداعمو ؟ ىدإ ا اواحا هناك ناوهلاعضقيف هتحاح نعالابب و يلطف ةحاح

 ع 1 : ريشاادلو ارع اروشاعودا_هالاو نام رولا كونايمش فدنوجا 1 ل اوملا

 ن. ىلع امهنوقرفغيو ريتك اعامق كلذ نم ن ٌوأِي وةدرزلا ونبال ؛زرالاا من 00
 ن «هتوقرعل ١

  كلذز» اوعبشي تح نولك ًايوزبخلا مماءنوقر فخ“ ارقنلانمريثكلات بلك يم +2 و نيجاتح لا

 هنمنوقرعإو مبذولي نإتالصو تاقدص كإ ذريغ مطو مارد كلذدع مموطعبو ةدرزااوزبالا

 .نفادملا يلع كب 06 ةيمحعلاو ر لا رمح [كيكلا نع قرفيو لم١٠ءامفالخ كلذوجايتحالا

 | هر يع يق دجونالامقالخالا راكم م ءم.يةفايرالاو يرقلا لهأ كل ذكو مسا ولاو عجم اىفبرتلاو

 .لذبو لاا يف هارقب ردابو ده>ادق رءملواو فيض هب ل زن ذأ موفام لفاناف ملاق الا يرقل !عانن

 ,مداقملاو برعلا ناك لم ريمهاش ماو دال لاعاشم ادعامكلذواشملايفةحيبذ يو همارك ١يف هعمو

 (ناطاو حيهأسم محو دانجال و رافسلا نءمهياعلزعي نهو فو.يضال تاذادعتماو فياض٠مط نآق

 اذنك ناوشر توعد 0 كلذريغيلا فان ءائاخك كاذ ريظن ىف

 .دمحخ نبد م جاملا اجاوخلا» ذا ةالملاو مركل انحالا 36 تام وو# ةلودبرعلا 0

 قملاو رذفلاو اا 0 م-مدبو ا 21 ن*ناكو ىبأر
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 0 يدقق أر موة قر فتماغأر معو يلكو ناغأ يلءو وا:هادخ:ك ميهارباو لس كول نانامطوتنبلا 1
 اغأم حارأو متاريطا تيب وىلغدز فا ابيل دوس نانا واج ليلخو ناشي واجرإ ف حا ا

 0 3 رايتخا ف رشلا يدنقأ ينادصم و ةيدوادل شيو'جرمعو ييسمشلا برد تدب وىعاسلانبا !١

 اك دمحأ منا و هضاب دواوكا .ة>انو ريثك مهرحالفلات و ناوضر ةبصق تدبو ةئلبكعلا ْ ٠

 ميهارب .اعايتاذخأف م هربغو شب وا> ليعم سأو شي هواحر ,اًقفلاوذوادذتك ىلعو ادزتك ليلا

 ناوضرهينةف نافلابراةع مهين تءسو ه.لازاو ادذتك ناوضر لابتعايق نوربدب اد ا
 ن> ناطل_سااعماجو ةيدومحلاوباوبالاوة ءلّقلا كامو ه-ض 0 .قرتا كذاختكا ْ :

 : اك نمرلاد- 2 ةىمال اهل ميداكو مورلامضانمومهريغو ُهنارخا نم ريثك عج هيلا عمتجاو ا

 تامدقو كيخًادالوأال ؤم هلاولاقوا دختك نا ناوذزملا مرح علط و حاصلاءارحايف ةيرايذالاو 1
 مهرل ا جايا رلاو :هوراا ند ودلو هكا ٠ مهيلوأ تنأو ماتيالال !فمكفنك يف لك ظ
 ظ عدضما يتحهباولا زيف نقفانما مالك عم الف تقو يأ كتضب ةيق مو ءوةلارب كتيششا 1

 او ةغاف زوصوقب يذلا هدب يل لزو عممجا قرففر دصلا ميل .ناكهنالمهحصن د مهقدصو مهم) 4 !

 هيب يف نما هدلَمَع يف م رتملاو تاهجلاوباوبالاو ةعلقلا ا كلا واليل مهرمأ و و هصرغلا كاذدنع ا 1

 هسا هلق قاحيني زماناكو عفا داب هيلع نوب رضي م هوالا رعشي لذ هل ينام ييردبالو يبق منا لم

 هل وحاوذخ أدق يع ردح ادع شي 3 نكري نم يا ط ود ادعت سالاب رمان للطاهرا ديلع تطقسف

 عاشو ل واهدي مق دعانا دياع ساكو طلال فلل مهيأ براخ ىحاونلاو قرطلا
 هودعوا وناكو ماصخالا ىلا 5 ولمب رهو هقاسيف هتباصاف ةعارا| تبل: لدول بالاقا>ا ١ ظ

 نسيلوناخا_هلاقو هلت كي طم لفانممهزخأو بيلا ر شحال دبس زكرع 7 ١

 هندا> يف بكرو لود را باطمجرتملا بيصأاءدنعو هيفلب آورخأو هفاوعفشف ريخ ف

 ةبجوملا راسف هقا_مظع ترسكاسنال ةيرضلا نوملاتو تيبلارهظىف هسبقن بق نم جرخو و
 تايف دعفلا كَ ناد 508 .راقاوب دعاك لف ةادنلاب قدصإالوهو نيتاسإلا ١١ ا

 تقرفت تام 0 ريشا هس نم اب رق همس دهب لنهتناكف كانه نندو ىحب دالوأ َّ ل 0 ١

 يلا ازا ا نم اويهذ مث ريصقلا ةرحان ن:زاجحلا ىلا مهضدرقاسو دالبلا يف هكذا, 1 ٠
 00 تاع 1 عبس وين يمناك ياود متل راولامو ناسا نوط وتساودادغب :

 ةيضم”لاوحالاو ةيخررامسالاو نامأو ن-أ ىلبقلاو ىرحبإلا يلقالاو رو رسشناو نتفلا نم ةيداهةدملأ
 نيعب راب هنثع يرقلانمسلاو فد شوقا و نيفصنب هط 9 .همظعنم همورحملا ىناضلا مالا

 كالذكداعنملا ركس او فاسنأةسخم نوباملالارتاو فاضت[ ةعب راب« ردع بيل !نييا اوشن
 ىنئاب ةوبقلانبالا لطرلاو لقأو' ةصننيرشوةئامب هراطنقرطة١لسعلاو فهن فا ًا.هراطنقرركملاو

 - ب رغب



 5 دي
 0 : ناصغالا لداع نثلاب تقف نا ١ى ىربص كنغ نايلاما اواي # زاح> يف لاقو 3

 ناةاب يل هل ىنسو نع كاذ ناق ْن سح لك ناقلاديدخلاو

 نال ٠ دنا ةمأك ىداو انرذم اكلا اسوم ٠ (متاغ)
 ناسحالا يجا 3و نسملا كلكش ع ص ينئام انةال انءلأ

 نانفالا نيب تاه ناصن ماي نافحالاب ن الزغلاو نادلرلا يمت ( لل 0

 ناعدسلا يف ناملالا, ناار

 ا 01 نارك نال نم هلام نالايف درفم ناتنلا كتسح.. (تالورا
 ناحشالاب نافمحراو ناكام هد نارجحلا كرئاف نأ ىلصو نا

 0 نامر اب كرف ينبدعت نأ ' اةعراو اغار أةعئم اذعنم (هناخ)

 000 نانسولا كلف نتفلا راس راثرت اند له اتفأ انتاف

 3 ناعك ا نعت -نامدا ناتكانء.ناامظلا ناطرلابلق دان . عوف ب
 نأشنا اذاي نالامغر نامزالا يف

 فاق نرجع لطنال نشب كاوهو ىدقاعازز عنآلودراا
 ناق دابا انه عطور نارا نيل

 يناسناالوال ينريغكنع ىناج يناحليوأ كيف ينفتعينم فذآتفصام (هنا>).

 نايقعلا با طم ينغهنعتسا ىلاخ يناحرملا كرغث نمثااىلاق ع 3 هزلاةحمبب

 ناولسلا دقاف يندب ل حان ينا نانا م ينذالا: أه ( مناخ زب

 ناندعنه ناهربلاو نارقلاب ناينتااوذهيس>

 0 هفيسقوا دختك ناوضرلزيلو ( فاطمناودوع ) مهجارتيفاهضعب رك ذدسو ريثك كلذ ريغو..
 '07 ماينلاتعقرو مج رثاا نكره وبىعادتت مدقتاك ادذتكم هاربا تام يتح اهتسائءر ورمعمةرامأ ىلع

 هقافف قوس جارو ىلغدزاقلاا دختك نمحرلاد ,عنأشربظو 0 مودتاو التان كا 2 اهسئور ٠

 كلم مهيد صلخييف هيلاوم مهن وكل ةيفاجلا يلعمهضرحي ءمهيرغي وادخةكمهاربا كيلام دضمإ د
 كلذك مهوم ارتساككلذ فال راع مالا ناكف 100

 علطتمادخعتت <مهارباءارمأ الكود املا بم مي 1 رد وعجري ودايقتنالا هلنورهظي

 ناادحتك ن را |تةعاجإلا بادص اودي راسخ الا و راونالا» قفا اهدنا راقن اة سا رلل د
 0 ادختك ليم ساو ادختكن  ->ارقويوارعشلاادختك ن سحو ىلطب را ادخن ىلعو بنش.



 ب 5 ٠6 ل

 نا )| عدس لل # موقالا ةناب ل نعغو * َناْجَر ا يفدر ولا ايا

 نامعنلا يف س الار ادلع * كا ع ا

 ىكرفملا كددق ىنو * يريتلا كد قئاقت « درو يذلا ىلرخ زود

 ريلاب توراهلع « دوس سر( ككسر < يرلا د3
 ناوضرلابزونلانامز * مءاوالطلا ل را :

 ودبلا ةءلط يناذي * د__ءرلا قداص"“ يفقو * رصعلادحوا كلم "” (ود)

 .دجلاو دوحلا فياح #* رصتلاو زعلا قيددص # دسأآلا ةملط ةيدو

 ناوذرادختكلا حدمب * مجنالامح رااذخ

 نو_هفلاداجأ لو- * ادوقعلطلا مظن 2 مج زرينىفلاقوإ#
 ' ادودخدرولا يلتجاو * نوعغلا ره زال_>يف * ادودق نساكو

 .نوحشلا لاما, جاه * ادب رغ ريصطلاادشو * نويعلا ضع سج رب

 ميعنلاضور يمحيف * ارار'درولا سبل (رود)
 'يزاك ست تاما + معلا رطقلا يقاس * ارادزاصغالا ىلعو

 .نوفملادمرتفتشاو * اديجو'ديجت قناع ممدنلا فرص اهلع

 ريلاهجولابحاص * يرخذ زاوضر ادت (رود)

 , ىرعذ ريغ ملايتحاام * ريسكحلا ىلقارباج# يرقف دنع ىناذغو
 ”نملاوملا عام + نينو وس فقالا ع مدلل ساركاو

 الك ردباو نمش الط شاك ىلا دلع نع 0 هي دصريؤفلاقو#
 اللح ىتك !نسحلاب لالدتعلاسلس ال.وىلالمفك

 الج ىيمشلا بع قاف ليي ىلا الح فشخ
 الل> هؤال دتعم العيدا 0 المكلا وال التنيح العردب رو

 الع نصفلا ردي ىلاذعيملا» الحنا الجخدتن ءةلادنم لاملااذلاتخي
 ةفلعا .ىلاق 8 !حال ا:صغول ءد رد 14 أبر نيح هانم نسحا“ 17 2ك ظ ِ تر

 ناتنلانايلا نمغ نائسولا ظحللاب انحش ىنداز نانحالا لوحكم نارجطاب

 ناقانسداز ا:سحاهج وزاحذا ائحدقم انزع اةءدرو (هيناث هناخ)

 قا ىدءس ناوضرلاب ناحلا رمخنم اند يلاول نا رملارفتلايف نايقعلاب ىنامسأنم 1
 الءريخ البنلاو الضنلاماماءط الوداز نم العحدم الصم 2 (خيلا رود) 3

 كادوا السلال وها اع لاذح الوب ركل'لضفىف لالحالايذ لاآلاو ٠



 نع ل ا
 7 ا ع 7 20-

 و دقلا فلآ #١ 00 يف” ن ملا يف درغم * سما نك 0 نع

 . ايحكانا رأ نجار حاس * ىنحلا 0ك 2 هد ابسص(حغرمز ء نأب نص

 سيلملا ين ةءاقارطاونجل +2 اه يلا قفأ يف رمت # ندولا لاح دسالل هيلعأ

 ازج يملا ىلع صول |ىلءح #* ساطالا طق قوف نم ةححرب # امو انسسسح دازمت ردي

 القع القعو ابلق ايس كك [ 2 لازغلا هظأع # الجو ايلف نم الاي الجو.

 امسلاردب ىلع قاف ههجو * دجال يلسأ ة ةريغأا نمو * ازهزصفلاب فطملازازنهاو

 سقلاب هتنحو تدزو + املع هياع ن نيل نع ١# سمي ل هرون راثو

 8 و 0

 جعدلاب هتلق٠ تاعسو * اتذ اسرح سالا هيلعو * جيس لاخم درولاس رح
 اتفشيداؤفل هاتف_ش * جملا بحب دقلا ثباع * اتفالم وأ حرج البقم

 هنرتف يف لسرملاهظحل * اكد يديصل بدطايصن * ئستنال دنع يذو نأ

 اكرثلا كرت قاثعل | 2ع دعا هل راو ىلع باقلا رطف »د اح: ا نفحلا فيسو ا

 اك قسا فكان رع دع ه2 6-2 راد | راذ-و

 يسقلابلقلا ن هدلصلا نيل * ١ كح هبدخ درو | حتف #١ د اع نسما, اديذم

 افطو ه:.ديغلا ريعتسست #* امن هول دل رح ها * اف تقولاولْزملا فرش.

 افشوادودختلبق نيح # اف_ثو يححارجلا_طءاح * انطو ىراث راح نه ىثداع

 امدنع يببحكييل تلف * شرا الاروع مع ردزاو < امزعز سياتل ملا هك

 انو نواة تاوجرا كف بكل ديه ولتع كابا ع سفنالا ةارمم يمي فاط

 يحن واط لدولاةليا * احرف يماق. ىف يدابتت #* ببحلا جات رديف تدبو

 -ِ 0 حم م ا أ : 1

52 0 

 سن ديلا: ضسع فافءيف# امشتل» هرم“ يلال_و * يحضلا سعش عمردبلا ىل تعج

 رقفاازث ناوضرادخت #5 ىسن و. ايف ناوضرلاب ودو # ى

 0 مول هوو * ارعثلا لاحر تطد> هددع * نفل فو رهلاةحبم

 يعد سانا يلع غلا هقك# نوعفملا ل دي رنو * | رءألا ىلو.و م

 سعللا]_< ه :قوهو * امته هب : ىهالا حبسمأ نسا د ل بصخلا داعأت

 سرحلأ ز رفو خ رلاةوطس * ىريدعالل برم اعاقريف # هلو 9

 سرفلا, مههاش ىطختو * امد مهاكبأو فيلا كحضأ
 9 قارمع نم هلا راثملاىف اضي اةلفعوا كدي د

 مظن دق نزملايقاسو * ةديابق !قدرإلا حالو مددق عزلا ريبع

 مح ضورلا ةن>ان طخاو



0 -8 0 ْ 

 هفاسضأهترق هؤاض  هنارسااطعلا يايا 2ك راندا :
 كصحلاموي رص رمصلا لعتيام ** ةناعدأ ادعااشيح يف لعفت

 مات الاب م ..ذلا لداوم * مانالاو ال اطعلا يمان * ىءانهدوجشيغ ردعماه

 ا دوج ةدبإ 8 0 كلا نما نه دل 5-5

 ارد كللدهاش 15 * ادنلايح ورهلالدع ىرولاداس

 هن نمهلامو هرصتق 0 اديسماركلا يلعادغن هو * يدناا ربادختكللادنلا جو ر

 افهاممسنل 5 حور فينخ 3 اذ هيئامو دسال'هفاذ * افعيئاهلا نع قالخأ

 دعيلادعي دعول'ءافو نيو * انحلا م قاشالذلا

 ءاقرو٠لازي الفاقدلاض ور * اقلاَلوطةردلاقتاوعر د اقرشمارونماددح ب كوك

 يدبالاو ياوالاقاط * اقالا موبيفهارئال_ةلابال

 نام يف بحيرمبامج * ناشل يلعوءاج زي نع # يناشلامغرب هللا همادأ
 دللاب ديؤ٠. هناوضر * ناسحالاب نس>حالاء اتم

 نا<رلاو 0 # ىناحوقراط نمةظون# * نانفالاو نونفا'ةنجاي
 ند اكاد هدعم #* ناوذرلا كلمالا ذشا ايدو

 0 3 هقافا يف ن سحلاسومشو دنت #* هقا *أ ين ما نك

 ىد< دحم زكي وح دقو * هفايطىلد ظفحلا ظن>دق

 قرنا كلاما امك ع فلس لوقدن :ىلرطاو < ىلذغا عيج معدفو رعم
 ىدنج موجحالا ل ةاهتاهرب 6 قرشلاب رتل ن نكلو سءش

 .يناهتلا سلم يف اهك اهف * نادثلاب ًازهاهباش # نالايف ةديرفددب رخ

 درفلا جاودزا نماطبجعاو 0# يناه نباونوره اك ا

 . لصتلال ءف ةادعل!لمفتدق * لبول'دوط بوسنهلطلاو #* لضففلاب ىرقءالةدهاش

 ش ىدعلا هناكب يح 7 لكلا تاون ني قد اع راو

 يراءشنمرعشلا سيل وتءاج * راذنل كروهزلاةريضا * رارسالاورورسلاةةيدح .

 يدعءبديعبأي لوقت ذ دام * ىرامال جاجزملا لوق

 ٠ .ليقم شر عوفصب ترشبدق * يلجدنت ضأي .رلاىفروهزلا ذم * لك أ انس اهيناعم تع

 دما قحةهىلوم دمحأ # ىلعل ظفح يك ازةخراذم
 هماطءرهلل همحر ول ديالا ري طخعا نب نيدلا ناس! هب ضرع حشوة فلو

 ةالعن.نصنكدقلافيهأ * ىدن دقئدبءا ناكام دعب # اءرك يفاوو رتجحملا كرت



000 0 
 4 0 روذذولّ هحايص٠ * بحيعلاب ىن 9 يا < يف * باطلا ديعب م دخ بلطم

 دءسلا عجنك تحال هناي ةءا 0 رخ ةيلحيفدقعلاو

 ريضفنلاهنطعءزازتها و د يربي راي و رهنعبرم م # رينلاهدخ نواب نأ

 يدحلاوا.صلاق هعأ كاذإ * ريبعلاب م.فنلا ىف 1

 مظن نم هل نفل لك نم متلارك ١ ذدقرغت نه * را

 دعب ىفقام نامزاا ناك * محتساو يوطاىف يدعس ملول

 ىنةلادء دل ابراببلا ىلاذ # نايلاواقالا يظ ينفرع # نارملاهدقو هد

 دلملاز و هغلات الي لع #* يناثدي رفلا ةطعل سيل

 رادسالايف نزملاءام هّتقس رانيدلاب مه ردلا لدبت ءاو * راهزالاقرش:اهز ضو ر

 يدبلاديعملاهللا كرات # يراردلا تينافاهرذ ن.
 2 القماهانغ تنمفريطلاو * ال- هزل! نة نصدلا سلو # ال دتءانامزلاو عسي رلاءاج

 دجلاب رنا وضرادخة كلا * الع زاحدقل ىلوءاهداشنا

 يلاءلاهفسس قربءاشول * يفاءملا لءاك ىنعم قوي * نامزلادحو ادجيربمأ

 يدونبأاي رمش اىف ةلل'لاق * ناعجحشلا نول 6

 اديرنادغ تقول' ةفياخ * اديدمهدوجع و رس دكا كاذب .(1تلادقكدتا ع
 يكن تاناوصالء ازكى 0 اديشراةفوملزلو

 اقرئامد هد ن. أءمتخ اقرفهاطس ع هتلودسالاو * اًقرذأ ةفردجما ل اهادغام

 دفرلاو هقفر نيب سانااو د اقرف ةيالساخ لمن تعا

 0 1ك رول |١ يفاحيموجرأ * ادلاحال داع ادعاو * ادلاول ق اف بابحالل» رن

 دولايف هلبوسم.لكو * ادلاتوافراط ينعأ دولا يف

 عافترا يف عبسالهتمه + عاربلاو يضعالهعارب :يعارباقدصالا ىدعلاعور
 دعلا لك عمبسلاب هذيعأ * عاقيلابعاقلا عبس كنءعد

 رشا لثءب رح ايف ىرشلا ثيل ىردتايطاافاامساذا +كردل يفهوادعأيرذلاىلاع

 يدنأ يحو رب ههجو نسخ * كالا فطا فاءللا ىفالملاىرب

 نارر>الاوس واس ايا ف ناو * نامالابف ود وماي مح دصقأو + ينامالاب لياعت اةلععد

2201 

 درن٠ حل دب رراملق دي ناوضر نه معنا نعل داو

 فاعسالابو زمالاب زوفت * يفاملايفاعي :درحي نمو * فاخلا نمزونلا ىلأ.ذإ .
 دصقال ءلابديصقلا تدب # فاصوالا لماك رصءزب نع



 بلك را 3 202 ا 0
 ضو 2-

 حافنلاو درولادودخ ىلع * حاصاياب رل'ضوريفركسلاو *« حابضلايفحوبصاانسحأام ٠
 ا كيتاه مثل #2 حاقالا مسج ىندنحرلاو |

 نامعنل ةنجو قوفس لاو نادلان دغ سام دةنيلب * ناديعلا ىلع تنغذ«قر ولاو

 دضاا ني فيان تبع * نارياايف تانحلا ىًاراذزم

 قنءلاب مركلا تذبل موي # قي رغرفونيا ىلءاظيغ * قيةشلا بها:ىلارظناو
 ذيتاكاب رتاردص فاء 2 قيقحت انامل الالب

 لازغاا لج #نوطالاهب * ىلاوداهسرغمومهطلانم # يلاودلا ومركلات

 دعسلا ناخ قف 11 ين انراقن * لالطادييف ن2 لل

 6 هدخنماهناك * بماتاهساك ينتدباذأ * بحت اهن»و قاسلا نم ىري

 ىدبباردنيبملا قرعف * ببحر لكل نكيناو

 اهاندادقو ردبلا ميمي * اهارميفسمشلاك اهداكىف * اهانسأابو ىهبأامهق
 نيخاابهشر وهيجرمدا < لهالج اه ىسالا و هكر

 ناديملايفءاربلا تلاجو  نايلاب لقعلا عادم ىواس * نا.دنلا لعاط_اهعامش
 دربىف امدلا نءاهناك * ىتانقلاةر2فوفص نيب

 جاجزلاب بش داوج يلع * جابيدلا زءدرب يفلاتخم *« جازملا ةفيطل ةكيلم
 دصلاب يلتاقدو دخ حم * جاهولااهرار جحا: دب

 هيتياومااضو ر يف سي: # ه.شهلامنس>دب رق * هب زبود> نابزيصغ

 دسالاديدلاسعتلاةلةملا # هين ظقتسم اق هلا يط

 ردا دنا يحبط < ردتلا باسأ يوحي يف ** روحلااهابروملا جد ند
 دهز يف مهريغنع يف اع. او ردغيلىرطا ينانامأمهن»

 قوجذاو:صتنااوثدحو * نوصملاكذيف يتم * ينونجاحادعباو ركتال
 يدجو ران فطأ ملا,عمدب #2 ينو نع و رد>لانعهب :

 كلملابىعدب امتى ماقال يكب الخ قوف نه كسملا قي>س هلاخ ةادقث

 يدنمامنحىنازغال # ىرتا كاذ زيعىنتدبمتساو
 ارنا حالا هفرطو . « انينتا كوت 2 ازأ 1 نط اكس قزح ىلا ١

 دب زههعوط نع دلو ىلع ماك رحب 'ء 5

 رك فا ع ياو ف يدخل روب فلما 1 ندع 0
 اي دنع يبيح تنك «1 أف قمل ال قاوم 11 قد 0



 ؛ 5
 عيد فرخز ف اهباذا عسي زل نمزيف لا ضرأ * اكن عوطا واموت تكن

 يدبأأامعمتسااهفصو نسحيف 5 عد يدا جوس وهز
 سبلملارارحابوهزيدرول ود سملالا حاقالارغ : تكحض سجرنلا نيعلطلا عمدب كب

 دئلارشتب ضورلاج رأ دق * سلجلاب هقاوطأ احننم

 رارمحب درولالايخ هيف * راوجلابهنءتابنلاريضخ *© ىراج ةايخل ام ضو ر
 دنزلاحدق ءاملاىف بو * ىراودنزءاملايقدل ىرب

 قرشمرود زلا محم وجيف * قلط:٠ ل-كهاطو دج * قدح رو را | ةقيدح

 درؤلارارمح اءاملاةنحونم #* قرت_بادغ هلظنايلاو

 ىرالاريدغلاسرط يفي تنكت * ىرابلا لج مالقالاهنك * يراقاياهبضق فاطا لط

 دقءلاردب لطلا اهطق: * رارطال | انغن.هتشنحام

 ا را راق ريبلا يك دقو ع قؤولا نيا رواكيت لك قدحلال ادب ندلا ىلا
 دا هز درواناهالك * قئش'بادرومامسلادخ

 ءاوهلادي تراصهقرفنم * ءايضىف كامسلاهبحال * ءامسال دغلا حامل
 ىديال اهمطتستمةقرب * ءاملا كابشديصالبصتت

 ' جمني سمشلاع !هشابم + ج رفا,يفبا .االارهوجل د جنت ني و رد كامش

 دةلادنءراصبالا فطخيبل 5 ج زي نيحالا ى ردح سعب

 قبسلابت اء ارتهوحنل * قرشاب رش برغلاهلسزا # قدولا دنج بح سلا بئاج
 دع ا ذاروتكاللا ف ممر < قرلا فوم لساكو

 كرتعمالرويشلالطسقو *« كافلار حب كالفااهباك كالملا مأب كاملا ىف لو

 دملاب ىذملالوصوءرطقلاو * كملات'ذ تحن نم كيتحم
 قمشلا صيف طغامدلاب و # قرأ رطلا عيمج دس ركسمإ * قفالاب يحطلا سمش ترص وحو

 دنياهدقع لحهن يو * قاذنلاب ي جدلا اهتةافناو

 ءاحدلا ةل- نم اهجر أ #١ ءاضيااديلا تحاص حبصلاب #4 ءاملظلا ىلع قرم لاجبتاو

 دولا ىجدلا ةبارحسا *. ينارال تدب دقهوسريغنم
 ريلاردنم دربلاتايطتمم * ديميف ضايرل'اب ذة تحبصأو * دعصو جاو حبهلااديدقو

 . هء١رلاروهزاانيع تحّتفو # دسأاب طرا دغ سراي كو

 رورسلاو تاذدال قا ددو < روكللايفءايشالا كو 1 + روهزلاهضو 000 را

 درولاب دل تكلا ع روددصلا سواسو ىوه كانو



 ناب ةئادحتك اداه معن كولموهو ” لا 52 قا 14

 يتح ه5 ايو هقح كس نامثل ىع'ر «لزيأو مدقتامرا ةنلا يذ كسب نامتعةيانعب هذ هذا2 أ لقدم ناب زع

 ماك>ال | يفةسايرلاهل كرت هميسقل ودل رومالا ترقتسااساو مدقتاك ادذتك م هاربا امني عق وأ
 اهفرخزيف غلاب نكامأو نرد ًاودتاهازنو هتاعالخو فوتو هال اا

 اهماب يلعيتااكثو يبيارشلا ةدادلا تدب ايلذسار را يلءاهأشن |يتااهراداصوصخو اهقينأتو

 ةشوقنمةعئدلا ةيحانانةلاءلااهسل 2 ىلع دقعو هيا وةثالثب نمل ادال وادع وردملانافتملانادوماعلا

 جيلا ةءطق مسوو ةقيقدلا عئانهلاو ةحرفا 'ناولالاو زولملاجاجزلاو دروزاللاو لولحلابهذلاب . 5
 نم ىرصاماا جيل ا يلع و اهيلعالط مارصق'مياعىنب و ةمياظعةكرباهلءج ثيحم ةكدل ةراطنق ىهاظب
 لخأ دهضب و ةفيطل رط' هدد راع اد راذا احمةك رب ءااردص يفأشنكلذكو يرخالا ةيلا

 00 ن٠ضوح ىلا امنه هبمصنبو ىلعأ نم ءاملاب نرخ سوا ودب دمملا طرغإ فو رعملا طيغاا

 قالالا يلعو جيلا يلءالط» ناتسببلا لخادبب رخآ ارم هةين و راجسنالا تسل ناتبلاما رب
 هوجولاو حارلاو يص'ءلاب هاجت ولد: اءايأو مومو رودقلا كلت يفلقفتي ناكف هره هيهاظ ن٠

 نقط رش *ا باحأ 2 مايالا كإ: يف دا نءاوج رخو دلل, لادالوأ عيل ةعوءاسدقلا جاتو 0

 ا 6 نادلو و روج نطاومو : نال زغعقا رمماجالا كلل يف رم تناكذ مهليعاف يف سا ةلضرعتلا

 ةل_.هرابيذلا ةءلقلاباب رمعيذلاوهو باطخلاو فيلكتاا مهنعمفر و باسل نءاوضلخابلهأ 35 ٠
 ةدوحوأ ااةرودا اة ل و فول ةمماطعلا نيتت للي لا قل :اهدل و > لمعو ب زعا ابا *فرواردملا

 بعادو ةياسلازئاو+لا مهاطعأو ١ اوتااو تاماّدأاو ئادقأابهوحدموءأر 2 ااهن دصقو ر لا

 ىلعخ.. ثلام نم ءامدن وءاسلح هلذكتاو مهطسأب و ممم كدحضي و اذ ماذهىرغي ناكن أذءلب مهضعب

 ىعبقللا ىنطصم خيشلاو فورع-خ خعامشم داو ي اطاد_س ااًةدو# دب بااو نامي سديسلاو لبرج

 - نط هاو يندملايدنفاد_ثو .ةناوضرلا ع دملا يف ةزاوجرالاة: أ دابا بحاص يل طايمدلا

 ةيعادمو مجرتملا ىاحدمةما اقم4-فيورقلا را# خبشاو ةنانط دئاصقي يف هدا فدو خيشلا 2
 نب مساق خش تلارصعلا سيدا مور ن.ةد.صتو ةماقمأبتم غلب بهباحأو يرالخلا وداد أ ةدوم د يسأل 02

 هي دم ءامهيف عج هم اوضرلاحئادملا يف انا ولاء رو تلال حيضلا ل : _ 5 ا ىننوتلا مماق ديلا ةمالعلاو يواكدالا هللا, عخبشلا )ل ضافلا بيدالاو يرصابيدالا هه'ءاطع 00

 ا 0 نف) ح َن و ايتردلو ءاق م. دالاةحود (كالذ شاور تلال كام ءاذحتك نأ 0 ريمالا 7

 ش يشوع عومجلا اذعيفاهتدروأامتق .ةرو“

 مراكش لا و * دجلاب هباتكاححنم * دجلاقحت..لرمدمحأ
 . يدمحو هل ىح دم قلبو د دم 'ءاول زاح يذلا وبن
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 ا [ ضو تيس هر بقاوعلايفرظن ومادق أو مزحوةدؤتور دصةعسو ةحامسو ة ةوسقو

 0 ةسفانميبس كير معو شءاطقكب ليلخو ىناحلاا دذتك ؟ناوضرو يركسل "ادم ءادختكه يلا
 | ع * ةمدق. اةرودلا ! ىعرمص٠ نهكلي نا عج رخو ةلفغ نيح ىلع هب عق وأ تح -مدتاك ةرا وهدالأب ىلع دعم

 7 تاذأن ا يذلاهكو ل نامنعدلقو كلاجلاءارق وم كش او هتوطستداز و هأشمظعكاذدن :ف

 7 كي رمعو شماطتكي لل> لتق !و ىواجرحلاب ف رعيذلاوهو هتجانص لوأو هواة جنط ةقرذت#
 7 اضي|تاص- مث باشحلا كيبنيسحة صاد: اشاب بغار مايأ يفكيب دمشو ىلا .هدلا كرب ىلعو طالب
 1 : ١ بغازاولزعو ةيباشااوةطبامدلاوةكماطقلاةلودتاازو ره ٠ نم هعم نمو هجو رخو باشا ةنثاك

 31 - ىلا ادد ةكنا ناوض رامم-قو مجرتمالاهتداو مو رمومةسأبإ رتبت اكالذ دنعن مدقن 5 كلذ ءانثأيفاشب

  ةيئادختتكمج رتملادإةنو رصمب نيدوجوملا ةيرايتخالا وءارمالا تاب ىلعا هت وطس تلعو انت تل
 ' انيسحواءلء هاك ولممدإقو قاحولاةمرح للجال لاق, مكلذو ا هنع لصفنأ امث ريشأةث هيث ناظقح سم بان

 ّّّ :مجرتملالغتشاو قج - اةصةنالثامهمدحاو لكسر ا ادذهتك نادرا دك ونيقحتاص

 ' . جحلاتامهمو رايثالالالغو تافرلءلا كاذكو' ماهج يف .هفرصو ةيريملا لاوءالا ضبق وماكحالاب

 0: الو هناعالذ ىلع كل مهنمو هن'ذلب لغتش.ءاد>ت5ناوضر هم.سقو ةالولاوةلودلامزاولو ةني زأغاو

  فننيو مهرطاوخ ىعارب و عيمللاربىىاوي ولاومالاهل ل -ريمجرتملاو رك ذاسم 'ىشييف لخادتي
 نم مجرما 1 راكشماو دجاسملاءانب و تاريخا لعفو الا كاد 5 نمل دبعو مهض قارخأ

 . جحلاعاطو ريبكلا كي ىلعدك و لممل جملا ةراما دلقو بصانملاو تايرمال امهد/قو كليلامملا ءارمث

 ' اتا راخر يظةلزمب ؟مظع ليس جاجا ىلع لز ة:ساا كلت يفو ل سو عسبس ةنس عجر و

 ٠ ىأردنا# هذع جامو ف لياقلاالا جاجحلا زمع حري و رحبلا ىلا طارحأو مهام جاجا مظعم
 " براقعلا لثمنون وكي كيلامعال اوهلاقن ى ورب لا لعاهصقف براقعنانءولممهيدي نا «ءانم يق

 : يىنصلاقن ةالدلا فو - وهيلغمللا لصون ١١ تدل برتءااناف سانلا عيش مهداسف و مهرشيرسسو

 7 فالذكا سعالا ناكو ككلامنوكي انك ها ريغال وايبن عدنال ب رقعلا هللا ن نعل لس و هياعدلا

 3 - هدايعواقل ا هنعافقختاو هداعيميفاهرخدب ةيريخلاعن أ الو ةيورخأ راع مجرتملل س دو

 32 - ناوضررادراوجيزودوق طع يتااهرادرهعو ةرامالارذ ساب رلا ىلع صرحلا هد جوتسدكل

 : 7 اسأ يباابوسن ارصقلاو يدو رابلا ذب هتجوز راديفو قرخلاب ام يتلا رادلا 8

 ' اونامنيذلا» انمالا ءاس ١ كلام نه ريث :كلاجوزو ةيلداعلاب زامبق ليسدنعيذلارصقلاو ةعدقلا

 0 د أو كه ةئَص يفنود 3 ةراحجب يفهءزعو د واصل ياولد« نكسأ ْ 0

 011111111 1 ]| ] ]| ]| | | 1 ع 4 707
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 هل ل ل 3

 يدقعلا دمت نب لعن ل ايبأ و يلالنرشلا قطاد.ع نب ىملادرعو يوان.رالا ا بحذملا [
 عورفلايف ربمو لوصالان لاف 001 يرابالادئافو يري رحنالانامنعو ىرهزلا رع 0 | ناز
 ةملكلا عووسم رك ذل يللاع ردقلال يلج ناكو ::و'دف يف سانلا سيء رو ةينذخلا ةخيشمهيلعترادو. 00

 00 لضافلامامالا خ.شلا *# تامو الع فااوةءامو زيئس وعسآ ةنس يفوت ةعافشلا لوب . ظ

 ارق 0 نيف ديئارعلا نيذلا باهشيطقلادلو نهىفاونشن 1 ١" ىنيسحلاوهلل د,ءنبد#نب رمت دالا .؛ 54

 . ةئامو نيئسو عبس ةذس بجريف يفوت * صهزالاباسورديتلأو دوثلايفر كتوم نلخانأ يلع ظ 7

 نيرو,ثملا رص: نيف ورعملاءارمالا ذاةساوهو حالفلالاصجاحلامركملا لالا © تام وف فلاو الذل
 نع حالف متيمالغهلصأو حدو ةم .ظعةورئاذالومت» ناكو ةيلغدزاقلا ىلا نوم وحالفلا هع و ال ىران

 0 ركناف لع الراشد و بهارلااهل ةبةينوملا يرقن.ةييرقا || اا
 دتتك ىلع تبي اماقاف ناريغد 0 و ىناملا ادخيتك ىلعوه و,زئلاادنعمدلو 0
 عج رآ الانا لافر حلاص عب ءافددلب يلا هب ءمجربل هنبا مسا ول كلام هان اعلا ةاغيتح ١

 حورلا فيفخ اهينث ناكو رحل نايبص عم مدخي هبرممساو مزناملا تيب ماقلا فلأو 0 / ظ

 ديبعلاو كيلادملا ىرتشاو لاومالا بابرأنهراص يتح راوظال 'ىف لني لزيإلو ةكرأ
 تاقاح ولا تيس م1خديو داريالاو رودلا مط يرتديو 0 نم م >وزيو ىرأو مجلاو |

 اود - اولقنلو نيملكتملاو .دقملاو نم بار رال تاوشرلاو تافاعالا تاكابلاو 5

 ريعو هلل اد 0 ةسي راح وحان ديليطء'نماو 4. راو تا اد ةل احلا بانل

 توي مطرادو بانل رع طق ثاراذالا ف نك نم : كيلاعو هكبلامت نم راص تح كالذ 1

 يل ةفيطل ةء متعب و ارامح بكري ناكو ة ريك ةوزع 2 و رصتةمياةعةرهشوكيلاكو عابتاو
 طاصجاحلاو يلج حاس كلا ناكو ِن .هفيف قبو نيعيسلا ن-يثتامو ه.داخ هفاخو شوب رط :

 تاذكو كلا أو س رك هللا هدا رجا وادع < ميهاربا رباضرتو ناكو نمزلا رداؤن نأكل و ١

 ل 1و تقو برق ايف مهم ءلاثس 0 0 ءآود تقع اكذب ةدايزااوابرلاب لا والا جرخم ومهري

 نإ تا سال ا وعأو هاما نام ويد قلم نافذ مهقاوبو دال ًاومهراو لايملا مه

 ىنطص.عبات ذهنامراسو ىلغدزاقلاادختكر دايت وك كيه اربا يمال ا وذ

 ادحت ؟ نحر دي. دلاو ادهتتكن ' تعداسا تا واج ن حش 'دشخو يلغدزامتا ريكلا ادخل

 ةراما فج كور درسس عماد و ايواج لمعو فا ًارةئامو ني راوزافتسوةماطلا سار 1
 انطاب كي ناهلعاما شءوتسا ةئسلا كالث يفو فل !اوااكو نيسمحو يدح 'ةنسرا هلاىذ كي ناك َ

 هكذا فاو" امو نيسمحو نين“ ة ةند يف جطانمهعوجر دعب وةمرك كا !١يوقسارااديدش, ناكمنال 0 )8

 نبلو لبحتو ةكيءاعرا ذزاكو 0 هئاوصديزتو.يمأ ومنذ كيحن .لزياوهتيصرشتتاو
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 | ةلارع قل ناك هنااهتم ةروك ذنرث امو: ةررهشم تاما رك هلناكو يرهزالا ينيلةلا دم خسشلا
 2 ىم اذاو رقفلا يذال ن ل قاقا قانا دعا هلواذت هللا .الون .ظوالوكإمال ودا ريادلا نكي هال

 قوت د 00 8 ال دم "ار رقفلا 0 0

 ٍْ 0 ادم دعأ باهشلا د نع . سلا 0 00

 :  ىدامح ب رع لآن ءاءبرالا موبيفوت رمال لا ع خا وواسالا ولعب در فن او ىلزتملا

 - ديسلا وهوتقرلا ءارعش ض. ( لاقو ) نيرواجلا ةبرتب نندوفلاوةثا.و نيتسو عبس ةنسيلدالا
 ١ اهعلطم ةكدلا ىلع هيلع ةالصلات قو تالساقولت 5 ىوات تالا ناس

 : 0 اقو تباذةفءاشحو د يملوت تر م اهحجؤي ران د يطور يبدأ ة 4 قف ر> نيام

 ١ هل تو ملا سد بح يف 2 قلقمو لادنيبلاو قرسحاي ةهسجوت م ريسسملال هم

 ْ ” ىدملا لك كسيالا ةمأاي 0 هوفتنم ءاملعلاه لس ن هد 'ه 26 نءنيدلا س مش بطقلا دانا ىدح

 0 روني لسأتا بوث نعدحلا 0 ناي ابوكيو | 6 تامدق ع ىلإ يدوم ن.هءاملع

 ١ يقشن ةشن 'ام هاب ىدم صر ا 6 يشن اماهب لونا قددلعب ن' * و صهدايمد نزحأب

 صرت ال هللاب هدعب نم * هلضوريف ءالضفلا نيعأأي * يهوأن موحأ 2 » سمسا

 ١ ىواطنادقهعمدهزلاو ين تام وا حاحصلا يراخبللوأ ان مو يذنرئللهد َك ..نم

 يهجون هلا ن ءأب هب اريخ * دمحأةلم هيف ضرع براي * هرائدا ١) هئارس در

 نم سودرفلاةنجا ُْق هحوراب * يقفتو ىءاذم عاض م او * هياصم مويل ىران ىدفاشلاف

 ىهتذب و 2 مب دخل نب ناقل اةيخور ع د ىهكفتو يحال هل الأ معن

 ءاملعأا دعب ن.ءهلوق ىلعددشو غلابلا-ارطالا اًدهركلا اي صوطادح الا ةيثرحلاد لهح ا

 هرمصاعم فرص اعمال لصحام لثم هياسشب يفهل لصد هناكو ةءاضبب |!نههدنءام فرعنوأ:ةدفر وهلا وموت

 71 كلاما يوارفنلا دمت نيملاسة.العلا مامال خييشلا # تامو ولف هناسحاب عيمجا نع وتس لات أر
 دع خمشلانع ع تدم اذخاو هقفلايوارف :اارمحأ ةدمعلا خيشلا نع ندار مقل ينفملا يرهزالا

 | ةنرعت اروهش. ناكو مم ريغو ى.اماربشلاو ةكب زالايهتيي ىلبابلا نيدلاءالع ندمت حيشلا» نال

 ْ / | يفوت نإ ةلالحو ةباهمهياعو قلحلا مظعأهسردةقلح تناكو ةيهقفلاعو رفلاراض-ح:ءاو بهذملاعو رف

 ١ ١ ىتنللاهيقفلا حبشلا # تامو 8 فااو ةئامونيتسو نات آسر فدرهشني رشع سداس سم |موب
 1 ,رودعاادحأ ينال ىروصنملا ريم :لادع م 2 سلا ف راعلا يول نبار رع نيينطصم نبيناميلس ةمالعلا

 : 0 بشن 5 ان صهزالا مدقر ةروصنملا يي رة يدحا 3 طقنلابفلاو نونأسكو عبس ةنءدأو مار 8 6



 اةود 0

 مهسبحو ع  رذالا ريد نم سوسقةعب ر ًاذدافادختك مه هاربا لسراف سبك فأةردلانرضديبتخ ْ ١
 تالين اهلملو جيرفالا سئانك نولخدي ما او متءاو لاملا نهامظعاغلي» يسال ع

 تيبيللا جهلا اودصق طابقالا يراصن ناي راتثا اذهوحنيف ماضي أثداو ا نءوإل ادختك مب 3

 كلذ يف 10 خييشلا ملكفا ةادختك ناوضر بتكزورون كاذذا 0
 جرد 30

 راب زو مهانايد نهن ومنجالةءذلا لهنا هصخلمإل وجو ي وتقل بتكنذ د و ةيدهيمدقو ٠

 ىهاومو لاحأو ةهماوةئيهيفاوجر رخو مهض اىغأ ل يشتومط اهخأءاضقيفا وعرشأو اودارأاممه املق ٠

 زعلا ةبق دنع ايضرع مط اومصاورومزو لوبط م مو مهدالوأو مهاسأ اهيف تاناورتخمو

 هذه 1 عاشو تاماءناويواسكو اعاذوالاوءأمه را و ممترافخيفاوريسيل ناب رعلا | ورضحأو ٠

 ناكوهنداعك يركبلا خبشلا تدب . يلا ييوا ربشلا هّللادبعخ .كلا ريض سانلااهركس :ةساودلبلايف ةيغقلا |
 يلءمالسالا خسيشاي لالا | ذه 'ىث يأ هلل ةفهدوميهلالخدف اضرمت.ىركب ىديموخأ ىدنفا لك ١
 نكبم لاقف كوداهو كورا امنوكل لامقالاه ذيب مطَنْذُأتَو ىراصتلا قفثو يضر فيكت يكبتاليبس 2 أ

 كلذ نهديزابلب اقلاماءلايف نوجر + وةنس مط ريت ا ذه يلعو ةيدهو راني د فلاب كوشرأ ل بلاقكاذ

 ٠ خبشلا اقف ةمايقلام ويىلااهرزو كيلعة:سريصتو نيما-لأ ج>و يراصللا جح لاقي ,دالاقتم ان وعتسإ

 نم ةفئاط ميعم كلذك -- مهعمام بو مهملع جو رلغا ىف ةماعلل نا واظاتق هدنعنمجرخو

 ا اوبهنو موسرجو مه« ءاماو. مو قوأ لاو ىصعلاب مهوب رضو مهوجرو مهياعا وعمتجافرهزالا يرواجم
 ام 0 ال 2 در نعاس رود !بة كتان داحلاءذه يف راصنلا سكمناو شاد صمد نم ةبي رقلاةسينكلااضيأ

 عيسةنس ل والا عسب ورمشع ثأ ثلانةعلقلايلا علطو ) امابىفطصم رضحو) ءابطلا ءوقفتأو هوفرصاه

 عست ةئس لوالاع ررهش نئاوأف هزم اد روذألا رمصم يلعابلاو رمت او فلاوةنامو نيتسو

 يلا ماطوةيناثلا هتبالو يهو ىلغ 1 مكحاشاب يلع م كرر رضح ةيالوو لاو ءا نيتسو "1
 1 مقال علطو رصم يلا رضح مث 10 بصانملا تابرأو ةاقالملا هيلا تلزنو ةيردنكسم 9

 رطكلسو ةدوهمعملاهنريمرصميف راسو ةرو < نكلاديملا : ن* .ىلوالا يداج رهشةغنينثالا

 00 فر رش 2 قازرالاهتبعر ىلءرداو قالذالا مراكمايحاف ةوومحلا ةر 31 1

 لقاك اءرذةلزان قيال >رردصو اعط

 ع هود نال اع ةريغلاك مهسأ بد اطءانذااةكورلاو * هقاذمسطنزملا ءاكقاخ 0

 ا ينح نم“ « اوال 30 نكل هدلاك * مم ريس ثد ىلادوجوال 1

 محرريغ ب ىللقلا ىماق فيسلاو * هدو ودها 55

 فلاو ةئامو نيعبسو يدحأ ةدس سحر ر هذ يأ رمصهةي الويفر متماوا
 نيدلا سمشخاشملا خيش ةءالملامامالا تام # نايعألاوءاماعلا نم ماوعالاهذهيفتام ندرك ذ و9

 1 اشأب ىلع 1 و

 ولاىلغ وامكح
 هبال



 لها وةيدراطملارومالا و ل كشنلا ااومسرل راخاو ضان ايكو ةيرطلا## ؟ ةيقودروناوتءانصو

 .لاقف كاذلةيلباقلا مهيفر ديف قاف اللاو يرقلان .ةعم:# طالخاو ءارق م !اغ كلذ فالحب ىهزالا

 0 تلطأو 4 عدن عو دلاول خسيشلا نع» 0 ملا ىعسي مم ودب يف نودو>حو«لاقذ ضعب 'نيآو
 كو راقخ يرماضرف سيلوردقلا مظعهن ان ال وءايلاقفىدنءهلاسرا مكسبم نشا نا 7
 علطو كلذلعفف عانتمالاهعسيالف م 0 ع«ةيلاسر اهل نوبتكتلاق هرو حملا قيرطلا
 ءامب رالاو تدسلا اهو ةعمللا يف نيمويهيلاددرتبناكو اريك هب ظبتغ'و ءايؤ برس وهتوع دى وهيلا

 لوقي ناكو هتالوددءهيلع ةعلاطملامزالوريثكلا دئازلا مارك الاورب !ان ةلصاوو لومامه:م كردأو'

 هدعب علاط هنقث أ وروتسدلا عم رمل اطاملهل قت ا« وىنانكلذاةمالا اذهب يعام>االأ رم دم نم مغأمول

 يلدا ابل ناكذ ينيدراملاةءالعإ قيقد فاؤموهو بالا لامعالا جا رخيئسا يف بالطلا ةليسو

 ةل قفتاف اقباطمهدحيف بيبحتلا مهجر خت مث ةيباسكل | ق رطلاب هجرختسيامهنم جرخش د وهسفنب

 ىلع هعلط افداعيملا يفذاتسال هيلا رضح نأملا هركف ريخمو ::هذ لغتشاف لالا ن ةلئسم يف ةقباطملامدع
 ريطي داك ةلَةعّدأ م ىلعاهجو 0 املف امدي كلذ ةلءهل فشكف ةقاطملامهعيف بيسان ءوكلذ

 0 موحر ااابعابرو.سااهسويلم نمو رف هلرمضحأ مهدي لبقب ؛نام ا>واحرف:

 ةعانص ماخرلا نم ريك حاولا ىلعتافر -:هةدعةمس !يلعم ءروا مني >تافرتحأملاو لواز زأامسربةياح

 اذهوهواملعدش ةعقنا ىظنما#راثهل لوا. روآ اك ريهز الابار ا

 اهبساخ اهمسار دجودلا هربظن # ةنق:. ةلو 0

 د امركهريزو *« اهنقثأ اه رات # د<الاريزو ل ره -

23 

 لضفل فو رمدمقاور قون نك رلاب لخادل'را- ىلع ندصلا نكر يف صهزالا عماجلاب ةدحاو بصنو
 رصعىمقورئادل ظنودراسمطيخابيفو ينفاشلا مامالا عماج حط سب كك ا رصملارئاد

 ناكوكلذ ريغورم<لاور .يظلال دحاهصخشب يغو ة.ئافولاتادالادهش هيت ءاارئادلضنو

 اذه دن ءانترت ءاك هللا كرتسهللوقي دلولا موحر لا عءيقالت انك يواربشلاةللا ديعخيشلا موحرملا
 1ك اعين رشا ةنآل وب ريغ لع هي :رثاريمجدنعاءي جاتك كدوحوالولهنافاشانلا ٠

 رص» لا لدو مثديدجلااهابلل ةاقال1'ترئاسورا دقريبلا تد يللا اش دجال زور دكمملا يلالشيو

 كلأوةنامر نيدو تسة: ىلا رسم ة:.الو يف ماقاف ةعملةلا ىلا عمل ماو فلاوةبام : ني“ سو عبر أةنسناضمر يق

 دمح لصوو هيم:٠ىلا رفاس مع ءارمالاءا دعو برعلا ةيتي رسنلا لال بخ لوو. رصم نعل نعمل

 لاوشرهش س.اخ يف ينونو نيرهشو ,<ةيالولا يفماقاف جازملا فرشه وهر ف: 0 علطف نيمأاش اشاي

 : رضح اخي را“ ادن اذهيف ودنع ىلاعت هللا نا :دوفلاو 329 ناتدو تسانع

 اولخدناو عم : نال انك طوذد نمماوشلا يراصنا صنلا ةفاط ع:جاينااءلسام وسم ماو رالا كرتي“ 5,

 2مل

 عام 00



 تا
 يفىوضراعت مدلب يا علطأ نا لبةلاقذ ثاذ'ثابالاولاقن ةيقجنصلاب ىيايالو فيعض لجر ر وكذملا

 د نامل سورا ويك انتا أام لح نم 0 ظاتغاو هيفك اهتيدنام لغ.انأو يماكحأ
 كولا اي عاطو رصميلا ريفحو اذابدحأ ايف ر 22 ىلا بك رملا يف ,ةاسواخاب تعارب كانه لح
 د ٠ كنشلاو عفادملا هل وب رذو فااو 39 0 .- مرا ةىغيف ةءلقلا ىلاداتعملا
 يملاامراماو رمهمةساير تداخ -وخياشملاونايعالاوءا مالا يل عل اانا علخ وناوبدلا لعوب درك لا

 يوازغاب فرعي ذلاوهو اغأ ىلع هكولمم شي واج مهاربادإقو هنتك ناوخرر ْش ءاجم غارب

 هرادنز تاءادا | ادختك ناوضر دلق كاذك و شكك وع عذار هاا هاذ واتدند

 ردا للسما و ةيميهأ ربالا نيسح و يلع ونامثعمهو قج ادة: الثامهنمدحاو زكل راصفاقجتص

 دبع رضخو امعلصفشاو ريشا الث تؤولا د لمع شي ءاح مهاربازا مث ةيناوذرلا د#و

 لمع يف عررشو نيتاسناظفح:سم بابي تقولا ادت لمحو زا>طا نم يلغوزاةا ادخ :ك نمحرلا
 ةيالو يف اشار دحأ ماقأو هءافو ةنسهئج رب يفكتاذ مث ”ىقأيسوريماذلا لطبأ اودجاسملاءانب و تاريطا

 ةيضايرل'مولعلا يف ةرغر هلو لئاضفلا باير 1نءناكو لقااودنامو نوبوتنال ةسسلا وج 6 ا

 خيش ىوا ,بشلاهق ادبعخيشلامهو تقولا كلذ يف ءاملء ار ودصولب قرة علقلابرقتاو رمعم ىلا لصواملو
 مث مهتحاب و مهشقانو مهعم م 0 يرودنملاناميلس خيشلاو يوارفنلا ماس خبشلاو صزالا عاجلا

 هللادبع خس .هلاناكو تكس وبح<::مواعلا هذه فر. .ةالاواق و' ومح>اف تاضايرلا يف موعد ملكت

 ةعاس هع. ثدحتت و اشارلادنع لخديوةعم موي لك يف علا هللا عءاجةباطخلاةنيظرهل ىوا ربشنلا

 اشاءالوزاطاسالوعدب مشل ب طخ3ذدص اود فاشل لانو د: ما ىلا جرم من هعهئدغتاعرو

 نذاتساو ة حلا موي يف هنداع ىلعخب ثلا عاطفهرا ديلا خيشلالزميو هسا يملا شا. لإ عجربو مج ىلدلإو

 مولعلاو لئاضفلا عنه رصعنا ةي.و رك لاهل ]اقف هئداحع اشاءلادنع لخذو
 ادن وا و[ ند بخ عدس بع س ليقاك !متدجو !مئجاملفاملا» يجلا ىلا قوشلا ةياغ يف تا 3ك
 نعيكت لأسدقو اهئالءمظعا مو نب اول قف:فراعملا 9 وللا ندعم ملا 3-3 انالومأي يهخيشلا

 00 دصاقملامثذبنو لئاسولاو لوقعملاوهقلا مكليهحتباغ د ثاهنم كد :ءدحأ من مولعلا نمي«

 ماكملاوةلودلا راس 118 نعانماواو ءاملع مظعأ | أ ن نحمل

 ضئارفلا لع يلا ةلدوملا ةحاحلا ردقبالا ةيضايراأ ء وعلا نه "يشب نواغتديال مرا

 ةح ظورعش نم وهل ةيعرمشلا مولعلا نءكللذك ت تقولا معو هل لاقثرابغلاو باس اك ثلر 0

 ظ نم كالذةفر ءم منلاقن كللذ ريغوةلدالاو موصلاتاقوأو قالا قتداو تقولا لوخدب ملعلاك ةداعلا

 تال و طورشو مزاول ىلا جاتحمولعلاه خ١. نيقابلا نع طقس ضعبلاهب ماقاذا ةيافكلا ضورف

 « ل- رج +



0 
 .ةعماطقلا يار ما دمحو م3765 بغاراشا دم ةيالو يفةعللاىفن'ويدلاب طالب كبي رمعو

 هداةف روك ذملا كد ىلع نباكلب رمع ىلا ةنو زحلاب رفسااو ود لصحف ناظ:+تستاغا ناكو
 .كلذوهذقريخانموبأ * تامو #3 فئااوةنامو نوسمتو عسب سهنعاضوءةنب نظاب رفاسوة,ةدءاصلا

 .ه دنع رفن شاب هلءحناكو مو هيلع هللا ىلص ي ءلادل وهيل لاءأيىف ادخ ك ناوذ رهذاتدا اتييب ناكملا

 ةبرتقيرطنم هدبعهنلخو راسو اب رف هتييملا باهذلادارأو ليل افصن يلا ج رفتيمافأن
 مادخاودبعلا برهو حالسلاب وب رمضةطي امدلا عابتأ نمةعامجياذاو نيسحريهالاةرطنق ىلع ةيكبزالا
 مهاقالف اوراسو راج يلعءوامحف حورلا هيفاودجوفةعاسدمب هيلا اومجرُ هوكرتذ تامهنا اونذو
 ةعامح فرعو د.علا سهذقوإتة ل كف حو رلا هيف دجوف هول زن مهل لاقفةطرامدلا نموهوةءاوبلا :ثابهدوأ

 .مح مهاربأ فمع ادذتكناوضرلسرأو اهدبص يفهونقدو هولاشو ةنئاط مهنم رضحادختك ناوضر

 ةطئامدل ةمقاول هلا اخو نيب عسر اوأيف كلذو هفالخ لوو هشابهدوالا ل زف كاذب شي واح

 هشابدوأنأ كلذو نينلاراقفلا يذ كليب نامع عابتأ نه وهو شافرق فشاك ىلع 6 تامو #

 دنع ساجو برغل ادعب حرس هضة ريخانم يلإ لتق لمكي ذل هشايهدوإلا ل زعدءبىلوت ىذلا ةباوبلا

 ىلع هودج وف4يجو يف 0 نياتكم يطغغم ودو قاد 0 - 05 00 7
 سمع (سح

 2س
 0 0 ليس ان 6-0 3 0 فل اوكا 3

 نيس>اف جرخ يتلاةعقاولا فبغاراذاب دمت ةرضح مركملا باذجلا ل زءامل لوقنف هلك كرب ال هلك 53

 7 نرسل ةظالاو ا ناجزعوذ تدبىلا ةعلقلا نءلزنو هظابأكي دمتو باشخلا كيب 0

 3 فورم امن ابدأ مخفالا بانا ةريضح لصووديشر رغما "ين فا ةباماو قادس ىدحا 5

 2 رئاشب ةاءسلا تلسوو ب 00 رم ىلا علطف لوح ضعب هنيعلا ل ناك هنآ كلذ هقلت بيلو د

 ''اةقرغلا تاغأوةشي واحلا ادخيتك لثم ماركا تاعتمأو زيك اكملا باب رأو ةاقالملاهل!تلزنفهمودق دب

 ظ ادسك( اغا ن علا ذذ' رجلا فعالا نك يال تاو ى
 .بصنملا فر تس ل نايار وك ذملا اغا. نسحمادختكل كي ر# لسراف كانه يفونو كب رمع عسإ ٠”كيب 3

 رضتح نأ يلا ةريحبلابر وك ذملارمتساورمعم نم كيب رمت رخوةنسلا منت ت-ىفوتملاههودخم نع اضوع 3
 لام او هعادت ًارهتاوغأ بوك راوي لأ عجو هم د ديقتو هي لاربةحفةيردتكس يار وك ذملا اشايدحأ 4

 .مهديسج و رخوهذاتسأةافووهلا< ”هف يعود 'دعملا مكحتي دعملاب طامسلا هل لمو مداقت هلم دقو هلت الج 0

 .كلذو يقارشا ترد تنأهللاقو ناواج ريغ "ا - اة يقجنص| ثابلا هيلع عاخف رم2* ن 4 _

  ناهلنراوتي ة ةرثي واحلا ادذينك ىلا نو. لكنا لسراف رصم يلا كإذ ربخ لصور ةاقالل !لوصو لبق 3



 اكل 4 20 : 1

 بورصضموب نهناباو+لايفاولاقذ موسرملا كلذ م 0 ءاعارقو تيارا ويانا 00

 رضا رن حانزورلامأو بنك نشيسو مدورالوءادختما )1 رس للك و مجرتملا

 ناك ىركسلا نبا نالاخلاو تاءطاقملايفر رح يرمملا باس>نال ةدا مزلا الو صتقنلا هنكييالدنكلو [١ ٠
 هلع>ةدمدعل و ه ادختك هلءجودد: ع شيواج مهارباءذخأو عقوامهل عقو قح هذائس ايل قفاننمم 01

 ادخت؟ يلعذات ا ىحذات-ا يركدلاكي دم اوهو ةيقحنملاءدلقمث | اشايةقرفتم ٠

 اوهدقو ياجزكس اوءز 0 مهما مش رهت#شااهبو تاعاق عسبسلإب ا 5 ناك يذلا نالادوجو 1
 6 نفابو ناولطاك را اناد_مهوداهو مالوو 3 انعدلاوامعو مداقتتلاهل

 ماقأف انه ل لاكن نابع الضر امان ة.غدزاقلاو ةطيامدل وة مءاطقلايف احدامواينشم '

 لاو ةئامو نيعسةلادود- د تا ا سا ومالي عجرم نيدس ةدهاج 5
 يلا د مولا نم كب نامثعرفاسامل و ىلغدزاةلااددتك نمح رئادبع ىلا اتلاف ندرحو فس وناماو 0

 وهو اًقحند هيعجو ةقرفتملا تاغأ هيلي نانا 5 واج مهاربادلقدلا .ةنءاوحانراو ماشلا ٠ ا

 0000 ىنلجلا ادخت؟ناوضركلذكوهئا هال راي ع ران ف سع ىذلا كيب نا مع

 ع 4م 2 !ةراماداقتو ينك ديلااشاب دمتهدعب رضحواشاب ىحي اولزءوةرةجنصلاو ب زعلا تاغا 1

 +( لاوتيا .ونإسمحو عد ٍ.سةنس ناورتخيفاضيرص عجر و هِفلب كيب مهار :!فلاؤةنامر ني كو

 لوبمالسايلارفاسون ا ىقفتاو* ىمالا ضعب اهب جوزت نب واهاخ تباشواشاع نيدلورسصججمحرتملا كرو. | ٠

 هتءيبط ةدحو هتريغةدشلاةاطم هله "ذل عدخا اردةب ا وهرهص ةهجاوم ىلعر دقي وتامهملاضعبيف 0

 راص انك ارىوتسا اذاذناصإلا بوكرل هنولم اوناكف ضوملاىلع ردةيملو دعقام ىمارخاوايفو

 عب رات يف ىتا ساكو رك ذاك تامين لوبم السايل لو قباسو حفصو رو حيحيسلا باثلا نم يول
 يلع اريمارفاس هن'كلذو كي نامثع تاقارششانم رادرتفدلا كيب ىنطصم *# تاو ف هتافوةنس
 ليعمس | اضنا ه6 تامو 94 فلاوةنامو نيشمحو سمح ةنس كانهتامو مجعلاد الب ىلاهحولءاركسعلا

 كانهنفدو لويمالسا» تاموفئاوةنامو نيس و تسةنس نعةنب زاطاباظيارفاس ناكو جنلقوباكب

 ةنامو نيعب رآو عسل ةنم ةيقحندلاوةرامالادإقت شماطق كيب ىلع نبا كيب رمعريءالا 6 تامو #*
 عمشجا كيب د مح هذا دم |عع كيب يلعهدلاو لقال ورادرتندل كبف اتسع . ةعقاو دعب بج ريف فلاو.

 5 !نب ال ةنامالا ةودلقوأ شابلا ىلا هبا وعلطو مجرتملا اورضح| وق © 0 :لا بامإ هي رايتخالاوءارعالاب )||

 مح ر اةئس جالا ةراماداقتو هااص رمشاو ضاع و »جرتما ناش روظو مهماصخا ىلع يرجا«يرجو هد هنأ

 كسب لل اح 5 2 تادح ينحل زيموفلاوةناءونيسمحو سة نس عجحر ولات نيسقو

 2 ادا ليش هذ كم .عصلا ىلا, 2 نماب راه ,جرتملا جرحا لا قو“ 9 مناويدل. 4عم ٠ نه

 نم اطق كي كا ا يذل امويلايفال كم ب ل2 و ىلا .مدلا كلب يلع 2 امو ف كا ماتا 5 ١



 ا 0 عاد اغا لا يلا م كيب 6 لا كد م ءاربا 0 ةيقا.ساو كولب

 3 "بردا يلع فأ 5 كل نأ ميل :عيلاد ا لدو واورا سو ان! حع.حو نيعفدماوذخاو مهيشا اوزهجو

 0 ؟قاماسو كد 3 يلع أهيذ ىلا 25 رعم مهني تعقو و كانه مهعميقالثن دورجأ برق ىناودعم ن؟بكدو

 معلا لسرأف 37 رعملا نع اد ب الزان كلب نامتعز ؟و كن كي ميهاربا ادخ: كلف وى شاك ريغبز كب

 0 اواخدو برعلا نه اس ور اوهطق م مافةديرد 3 اوروطلا ىلا لحراو عوجرلاب مثىماو
 اف دفا دع رخدف روطلا ىلا هيتانناهبلطي كلا هناك ىدخا دمت يلا ارسةيتاكم لص را كي نامّتع

 بهذاو كي ن مثءن٠مك<راان اور وطلا يلا برعةبدعص ينا.- راهل لاقو شب واج يهارباىلاروك ذملا

 ىلا هبرأسو م راف هل هملسواي روطابوديالجر .شبواج مهارب ؛ارضحأف عجربالف مورلاىلاهب
 ةهاجر كلاذب هل لد <هناو كلذدل نسح و لو.هال ساىلا باهذلا هل نيزدب متجاوهيلا لم وامل وحلا

 رعد تارا هعم ن 1لاقو هيلع مزعو كالذ يل؟ قفاوف ر امال اند م لصحف وةءؤرو

 يدنفاد#و كسنامث ا ”نير داع نكف ارمأ كلذدعب ثدحيهللا لعل رم يلا يهذن نداولاق

 ريشبو كدب نامياسو كي يلع لخدو لو.ءالس ايلا بهذا هوماشلاي ا مهولص وأب رعةعامجم -

 مجرتملا لص واو ديعصلا يف هنامأ ىلع ماقممتاق ش *, واج يهارب اهل - راناغا ركن ربط ةدمددو رهدلا 5

 5 لاك هبادشمو ةعاننأب ؛ عسةملزلجوازنأ و ومرك ١ اةلودلا لاج رلباقو لو.ءالساىىلا
 0 همإل اقف ه ريخأةرصم لاوحأن ءدلأسو ناطا- للاي عمتجاو ىش هلك

 قبب نم اوبمنو ءولعفام ىجءاولعق عرشلا مي قأو قا لوةأى ركل لاق ك وجرح اوان عاوصع ل

 الات نك تلا ىدال, ناولحو نم 5 فلآ رةكاارابللاو دالبلا اباسو نءو سنك يف لا يلعدي زيام

 0 ىذلاىب ماج 1 و اشاب ىحاق كل ذب اون.عو يك 2 ناطو را

 ا كاان ىعدتن لودعدلا اغايدمتمايأيف .ىلا اورمض>و سيسأ 0 : وكسوملادالب يق
 هتممدقأل تدب !اامأ اولايف' ولاةموسر ما كلذ يرقام او نيو عبسةنسر :سرخاو "كلذو يد كى لاي

 اد ااكانأو نوجالقلاو ىرتلاو ةمددوت عانت نوب تلانزارطاو ةيسوألاوءاناعرلاو كلل

 ثالث نع هد اعلا لثم ؛ هند ىف : امو ىناطا سلا لالا نمت ”دبعيفىذلا هن « مصخع 0 را

 اوبتك ايتناموهيلعامتما وبادخاو ريسلاو اغا ونال نآاورر -ىاجز : ؟س ركب مط لاقذ تاونس

 هةر واشاب يجنأق :, بهذو كالذاولءفف با ودل مالعجريو م يحق هبي هذبو رمضض# ض رءدب

 لاق كي نامثعةرغ <ضرعلااشاب اق ض 8 نيس#خو تس ةنسةنإ ز2جتلقوبا كد ليعمسا

 فسوب ىبتاكو قادت ىاكنلادعاو يجانزورل !بلطبا ؤاسر انكلو ردقلا اذه قيحيفسدل

 | لو اند ل ماطخ نعم ادعرج ةصمواسر او نيروك كمر 0 ذاورتكف سشدجو

 عممج رادخ ولا لدوا.ملف ةداوبناولطا تاذب رذ < ى اج زكس ىع ركب كك هيفا و ذ,ىاجركس



 .دنعو سان :!| بلاغ يلع سم أ مغلب هفلخ دحأ هذي والعاب خشا 'عماج يف ل نالوا

 ينل قنا وفحدولا نعل الام 52 وحر ا اواو رطاار .بوةونغو هدم ىلا فلان رج هحورخ

 210 ا

1-1 25 

 باشخالاو ماخرلااوماق يت-بهنلا يفاولازيورباكأو راراهتاو راصومويلاكلذ نمهريغو نيجارسسلانم . 1 ٠
 نفد يلاوال حاد :لا يطعأو باب بلا لفقوملاءلاجرخأ اناا ضلاواة اك ا ا ارضحورانا 2 00

 اد علو ال هناف كد نامت ءاماوام دش سا نك دورا مؤاطب مهو ارا رانلا“ىفطيوىلقلا ١
 رهام زامل دختك ناديع لاس ناو انش امانا 0 هللاد_عهئىكو العلايبأ 0000

 ىلاالازب ص35 قرشلاة حان نمىلبقةيج ملا اورهذو بو اد او كر وةاموةواشارتو مآ

 ةيمساقلا فئاوط هيلع تعمتجاو اجرح ملح هعبات كليب يلع دنع طويسسا ىلا السصونا 0
 لعج هناف يلغدزاقلال ل 0 اربازو 1 امامأو .هريغو ىحيدالوأ قرا نين ءاكلا نيبر املا

 ليد فاو عرشو بز عتاعأ يهمس هل واع لمعلا زنك ناو ضار كلذك و ةقر تاغ[ نت عك ولم
 .اوزرحن كد ناهثءىلعض.'؟اذااج 20 هودعوور ؟كءلاريم" نئدءاطقكد ليا>اولء>رةدير ِ

 رافق وراغنل نسا وج اولسراف طوس نجا نم اونؤق نا ىلا اورو فاسأل ١ وعجو مهسفنأ 00|

 مهفئاو' 5< فشاكر يثب وكب نامرسو كب ىلعويدنجةنامسخ وكما اوري>أواوءجرأ نيعمتجا ١ 1 ظ 1

 اواسرا مهام , واع نال ضر مافدعم نمو كد لل لذ ىلعم و > طاب كل. نامع يل اورا شاق : َ

 يلع تاادلاو هسف زيك يف عرشف ةريك ةوزعف 07-5 10 شيواج مهارباىلا 1 ا

 ,ليلخ دنءاولصو نايا اورفا 0 اوم هعابتا اكو يلب رخلا شب واج ىلعو !, وطلا شيواج 1 1

 اونوفتل مننا ي يلغدزا انلااادحتك كادت م اسامى ركتت كنا را ريا لو وكس 1

 ا كاك ازحو تاناغ تنس يلام ىحتاان اهدا املا علّطي نأب هيلع راثأو ميكضب | ١

 أ قع نءوك.» ناءثع ىدعررادرسسأ| د: :ءعلطو هي .اعفاحن كليو بهذ اهلل فوم نكت 0 1/ 1 ١

 بهذمل سب وسلاىلا قرشلاة هج نم وهراسو مهمك اماىملا اوهجر و ديلا نيلصا ولا ةيمساقلا يلغمعناو 0
 دق هودجوف طويساىلا ةعم 2 واج ميهاز ,الدو وماي ةدمروطللا بعدن عم اةأةروطلاهلا 1

 هيلا لسراف هدنعادختك هللادبع فاخنو كيبنامثعلاحراب مهربخأف رادرسلامبللا رضحو لحرا 1

 نامثع لوخدزمافوخ مو.ىناثيف ل راوهرتاعو سشيوآ ميهارباىلا هرضحاف للي وادلا شي واج 9
 رفاسف ظايمد ىلا ادخت ك هللا معن ىلعأو ارقد رص ىلا نشا 0 جيهاربأ لصو اناورصغيلا كب ١

 نامثعلصو الو هنافودمب رمهم ىلاهعامتا تءجرو كانم يفوتو ماشنا ىلا بره هعابتا لع اكياهيلا ٠

 (يبنئاوطي فشاك يشب و كي نام هن. تضور دنلاهدوروب را ناطقا سرا ص وس انا

 ا دب مهأرب تن 2 ةيعحاوامعفروطلايللا و. هذواةقدوأ حوال سعوا: بردقإل ناوذخاوهتاا | ١

 تاغا امهتبح هو شءاطق كب دمشو نيهاح كب ىنط هماهو زبةحند لاسرا ىلع اوةفناو شماطق ٠
077 
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0 

١ 2 
' 



 ظ -188-
 ةيحان شا واج مها ربا دنع نهر ءاهوولا دنا وهو طوشرنو سادربة وعد ىوف اه>رج ل مدني

 ىلا ماهل سراف داعيا غم فرصتلاو غارفلاعوقوهيف طرشو مولع٠لجال مولعم غلبم ت2 سيدرب

 هللاقو اشايلا كب نامثع ر>اف شو اج مهاربال ةي ة.حاشلاب غارفلا عوقو عنم يفههاج ريع مج رثملا

 انشاك اهاسراو هغارذاي عاوأ نا نواوقي ال ذل واج مهأرب ادنع نونهار ىلقةراوه

 ا ل مهاربان 0 هلي لذ لالغلاولاملان وفقوي منافةرا وهدالب يفانام رفد وطعتال مناف بلا ا انعطقوءاناق

 هدا:ءىلعرهئس. كي نامثعو مايالاتلاطو هس طعبالف مهاردلا باطإو غارفلال مت نمشي واج

 هب وقهبشو ءايشابد ,اعجتحيو ضرغهلذفني لف ةب را خالو ءارمالا عوق 1 شيواج مهارباو

 كد كو كيب رك قلت عوسج اف شو اج مهارب !قانخ قاض نأ ىلا كالذوحتو تالاوحو تاياسحو

 عفرتنأاماو ان ه6 .نوكتن ماهل ولاكن بايلاةن اهلك نهل صفت اناكوا نكن نا وضر يلءاوعمجتاو

 ارا صي ال يف هدوهج لذباناسنا تونا 5 نامل دلاقو عواطي لف كب نامث 6 ئه كدب.

 ويك مقاول اصوصخو ةلوص مهبرزعلا قاجوناكو نادل كلا: ل قد 7 هالولو اننا اوم

 ا ١ فق هلع فاس أف 0 اذا هلاولاو 9 كلكم اد ملك مم :وعمو مهدي الاعب أ ع

 نوكي ال“ ىث *اذهلاتؤ ىالذ < ماه قدك كنب نأ مثع يل بهذو كالذب مدعو لالا و اج مهاربأ

 حردكاذ ةبذملب ههجوىلاراشأو مالكلا اذه ََك راهللاقو 43 .ةرفنق مالكلا يف هيلع مل انهبن وحرفيالو

 كنب + لخدأالو مهاياو كنود ىتءافشلب 2: كنا ثيحهل لاقو مغاوا د>ةكنا و :: يف ذخ اف هفنأ

 تقولا يف كرف اذضرغانكل من الا لاقت كلاب هقرع ش ١ واج م.هاربا ىلا ل 0مم

 قد: :ص كم دو كب لليل هدنعا ود>حوأ كساوصملااو .هذو يلل دجلا شي واج نسح هرعت دخلا '

 ناويدلا يلا م اطوهو ةلفغ نيح ىلع ل اموي كب نا مشع ىلع ب وكلا ىلعاوةذناو .دسمأ اوعمحأذ هدم

 كري لوا راع جرخ جاقوب كب ل اعمس| همم - صو, سيجلا مور صيف بكر املف قي رطلا يفهلاوتك اذ

 تفلوأ 11 رطالاب إو 4: دع غا زفهي حو يف فيسلابهب رض «٠ صخش كيب نأ +تع يلع م و ةعدهئنمو

 شب 0 ةفنذك 0 ا سأرووان م بد 0 هدفا كلاةءطملا : نهل دو ههجو.

 1 هللا ب ءربشلا غل و فار الا بي دقن تدل ىلا جم 'ةونأ ب مضغ ذو ىلاولا مامح يلعن وحضر ةبصق ىلع مو

 يلاولاءامح دنعءاقالو بكر دقهدجوذ بوك رلائمهعنيوةيغقلا كرادتيا لاا يف يكرف اد>تك

 اوعمج يالدحالا شي واجن سجو لو 0 واج ىلعو ساو اح مهاراباذ او ثديبا يلا هتبعتص عجرف

 اهرقرحأو ببنلا هيف اوعقوأو هنافأ هاو هعاتأ توي يل دأ وهجو تاه ايا طاطا 8 0 اوةدعمرعمو

 اكتسلا هلع نويقت اوذخأو ةي> لكن مصاص رااب اون رضوُةهقي وسلاس و ريف عنادملا وكر

 رت تسإالا هندحأ و كايا روتنبلا م *ج رخو كرو نجل اديس الاطالة ىار

 ديدحلا باب زمج رخو شوجرصنهلخدوةير وغلا يلع صو ةنيدملا طسو نم علطو ك كيلامملانايعأ



 هلاو دلبلا خش ملاسءا مس ىلغدزاقلا شي واجم هأ راد

 دك ملاسنم هراث ساذتو فاك عدتجمنمنيضرغيف أدق ول ورجال فاضي املا | 2 :

 0 كيلا لويس ىلع هللاقفدل ول هتيكو شي واج ع نمحرلا دبع تدب يتأو شي واج 7 0

 لجرلا اذه مالك عمساهل لاق مالكلا اذهب يسامو هللاقف ادلب ىثىال دالبلا ةباض ىلع 0 0

 اتملاس لع و فشاك يلع لزع كلر ٍنامش ء ىلا يدذنانب مث هل لاق اهمهفو ةدقااهيلع صقف . 1

 طاف ذأ ففشاكى عوا ةءاك اذ ق2 .>انااراعا ار نا مهاربا لاقت 0 ١

 ادع. لو يلغدزاقلاادختك هاد عمدنعأو دجوف كي :نامثءدنعا و. مىذواو كرما مهتعح 1 ْ ١

 مت ةصقلارك ذف ري قحصلا لاق لاو -يفاذن 0 2 شي وجم هاربا لاف أو بلحو اوماسق ىنلملا 007

 هلاذهو بكرب . سرفلا ف طاريق بحاص قدنصلا لا ةنةقالاح لارا فك يلع ل زءا للرادل لاق

 قحصلا ا د ىلا مالكلا يفاوددا .و دوسفملا ق>نم جور ا احالو هلز ارعأيفأ حمي الف ة لطح

 هللاقف : 1 1 تغرف كت سو سانلادالب يل ةريغ كأأ تن 1 واج مها رب هل لاقو

 .نعاادع هتك ماقو ار وم :هشي واح مهاربأم ةف لزطا ليبس ىلع اهمف افشاك لمعالزنا قداصلا

 قل هس اف يراك ريل ادد ؟دحأو شاطناةأ لي دعا ودجوف كيبريتيبيلااوبهذو شي راح

 ْ مهلا كش هرقل طلاو زق وي تجو رتل رع ا نال كاف يمس وهتس قجنص كب دو ءادختك

 ش ا انارشالاجا ولم ناب م و مهني لصحاموةصقلا

 ادهاش ادحاواو رضحاف ةيجانلا يف فر هتلابانامرفاهبج وم ىلعذخو شيواح نم رأ ادبع كيخأ ةدح

 يف فرصتلاب انامرف ظءتاللوه اشابلاىلاءادحتك لسراف كيب نامثعربأا غلبو راجنالا اوب 5و

 نماشابلا عد: .اف شب واحشاب ةبحصا شابلل اياضرأ ةحاطلا تجرذاملف شواح مهاربال اطحطة حان

 قدانعلا ل عزاذو هلدقو هردغ ىلع مزعو كيب نامثع نم شي واح مهارب نس :تماقن نامرئلاءاطعا

 ,مهاربالس راو ؛ااد.هتىفهدهحلذب و يناملاادختك يلءىسفا راثثاو دنع عمجو ةيلقاجولاو

 ماس مكتأيالو ليا روبط يلع مياخو كدنءاملماكع زو دبا علطآامهللاقو دامس نبا شي واج
 داولالزينف | و رمحو اوعجرانامأ 0 كل ل[ ير لزنييت>دلبلا نءاوجرخاو هولتقا

 مهاربال# داو انا امنه لد مهفلخ كرف فشاكى عربخلا لص وذ شيوا.لا هلهلاقام ل عفو

 ير ءارامالا وداع دال وال نا انك دن راقن و عنادمو ةفئاطب هفر ط- ن.افذاكشي واج

 ليقاكى ا لايف ى الا يف ىذلاو شيواجلاو قدح: دلا نيب حلص أى تح ٍ؛

 رييالاهرمك ةجاح زلال. * اهدو رفانتاذابولقلانا

 ةطقأا هبت تناكو ديدخلا ف ذاكلا لوز لق ىلا موصل كشك 1
 مليتااةرفنلاامأ و * ءايمالا لّتقو رادرتفدلا تديةعقاو لبق فاو ةئامو نيعب رأ وسنة وأ ا



 : 1 ش 0

 : 3 ىلعالا ل اوي .حسو هوظب روه وف“ ه٠ رحبلا يلا طبه م يراصلا يلع أملا هدعصإ ور املا يف

 0 عجر وهونق دوب راقأدذخاف ثادو قرش يت > هل الثوأ نان ىم كا ذك هباول ف املا يف سطغ يح وولزب و

 ْ هرادتزا نذااضي اك ذءاتن ًايفو تكسوه-ًارزوف ىودب ابكيب نسج لعناجق نصار بخاف لوسرلا

  هيلالصو املذ لمعلام اقمعاق 102 د ماو روكا دكا كبح اا ردكم هاطع اونا ءاخراب
 َّ مسربلا رضخو ةنسلالوأن م كلام ع نم صخي دل كلاذ تدلاق يلا لاقو كلاذيما همجي هذ موسم اهأل 7

 00 دنع رادنزالاهذف 0 عب ا.صنم كداب .تااسرايفالا كيوتل حرا ل

 ضف ةفئاطب شاقرف ىلة لال راو دج ا لاصح ا عه ريد ءاملاابوتكمل -رأوةنار طلال

 قطص. ل للراو اعاد ش الطب ناك هن ال هلئق يلع دمد م" مال ار حبلا يف ها :لاوهلتقو ريقي اىلاهلزت ود. 5

 1 مايأ يف ادختك نسوي ةيلد بكروراظلاو ف .ابارورش «ناكو لي د ا زعىح رجدجحأ عبات فشاك

 '00 اللا و اذه فثك ىطمم اهيلع ىلوف ىكرج نيهاشملا تلقماو دالبلا ءدعب ذخأو هلنقو هةاود

 نءاضوع ةيةحنصلاهدلةةينلا ةرحان نمرضحا اف تو ثمخلاب رت لج هعموالا حري الو هفا 00

 ف د الاكس طاصذاتسأودو ة ةيم مالا ن هوهو درقلا,فورعأ .اكس ىططموهاذ له : ىنطصمو كنب نش

 ل ءاباذسم تجرخ هئحوزز رخال است اهلا كح هنا مجرتملاةباطق ن هدعا#و © هر 5

 رظناو اهبايث دتفتف بهذأ لح رلإ اقم ة ةعاسركفتف رب ىلعاط عقب مافاهياع شف شننو عج رمومامما

 راضحاب سمت اط هلصا أو هف رعأ+ اذهلاقو كال .هعموداعم ب هذف يفر بخاوابير ءابماو ذ ىر لد

 لعف او هطاخ نم فرعي و نيطايخلا ىلغ قل دايو ةلعيبلظ أو نيطادكلا خسيش

 كلذدححن هلأسو هرضحاف عامنا نمجارسسلاكلذن اكوجارس !!نالفل هطاخ- هنا ربخاو ماع

 يلاولا ىماو اهونفدواهوحرخاف 0 دقلد نش اخر اللد ةلوتخ د ارلا تدح راك شيتفاب ما

 يتلا ىهوةدحلان م <يفن ك امالوءارمالارابخ نه مجرتملا ناكفةلمجابو # جارسلا كلذ سأر عامي
 نااخمحح بم رايتحا شي واحشاو ىلعاموإ هنلا رذح وهنماوشح و: ءاقحهلنب رصاعملابولق ترفن

 أذل ةراعو هب رشي نادارأ و دنت لطب راخا شي واج ىلع كلذك وهم شوهسف ةيضفىف ىلا دنردلا

 شب واج ميدارب انم هرطاخ ريت كلذادبم 26 مد« ن م ه>ورخو كس د نامتغة تاك يف بسلا لا

 نآقاثلاو كلا مملايف ةرام الاوةءايرلا هنعواخ ال ينطاب دة>ور ومال» *:٠«شي واج ميه اريارطاخريتتو

 يلءدزاقلا شوا نسح نبا شيواج نمحرلا د.ءقلعت ةصحلا يتب واطح اد ةيحانبةصحهل فشاكى لع * 1
 لق يلع هارغاو لج رهللا رذ>ف همودخم ةتحو ؛هح ىلعا من فن شاك ىلع لزنو كي .:نامثعلاهر حاف 3
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 ةلعجو ةيقونملا | فشاكن املس كول دلو مدقت اك هارب الطالو وه لت هك لئاق: 0

 علطو نامأو نأ َّق نيسخو عيدة ةنس مجرو 6-0 ثالث ة ة:س هب رثاسو جلا ىلع ا

 اق | رمال ادرزع نابجو يل س عجر و نييس#و عسب 1 سشهاطق كب ىلعنباكلب رمع

 هنبي يف شاب ىحسمأ ةع )و جرتملا لمعةنلا كل يفو اشاب ىح ةيالويف كلذو ايس

 ءارمالا ن هد ا كدب ىلا لزااشا لاناب مدقتاميف كلذ ريظن قئنرأ 1و ايا دعو مدلل هلارضحو.

 ةنسلا كلت جلاب علطو انما وأ ى يءاارصق لثهريعم ج راخر رسقلاب مالولا مهنولمعي اوناك امناو

 مويا .اكح ًاذفنو رص..ءاىما يلءخحشو ةساي رلا»لا تهتناو نامأو نم 0 و تس اس عجرو
 'اذلا تاموكتل لءجو ملاظلانءمولظملا فاصن او ةماعلا تا» وكمل نب واود هتبب يفلمعو مهءاربق

 رو.ارشادبو !هيلعبقاعي و ةوشرل ليةيال ع رشلا و ضتقو نعالا هءاكحا يرن الو اناا
 عن.و ءارقنلا يلءةقفشتاء.ىملات ار قو محفلاو عمشلا يتح هريسغو زباخأ لدعم لمعو هسفنب ةيسملا

 يلعين> نيياعتلا يف هعابت ًاهكضاخا سر نكت 3 ا وهشلاججهو تاوشرلاذخأ اشم

 دارأو ءانغالا نمرثك تامو تاريب لة حءذعا ًاوأدلاميفادح ًارداصدنا هيلعدهعي طوعا سال

 ن٠ 'يثاهسفنحمطت لا ادذتك نامثع عبات شيواج ناميل»و نوس- نامثعلثهةهب .ظعلا لاوءالا

 عنتما ا ردقهلاوزرئاف هريغواشابلل ةحاصم اه ذيفن: يل اولع>و تادت را لاطب اب صالا در والو مهلا وأ

 0 ةملظ»تناك ةباحال اتءأاصح ناوءا رقفلاعوهدنءاذهلاقو ك مناوضرهبيدتقاو هلوبقنه

 هنب اهوةيعراا يف لدعلاو قا ةماقا بح ةنطفلا يك ذةمايلال نس ةمط ىلع ناكو نيئماظ تن اكلصح ١

 هنادي دش لبذلا ها ط روما 57 00 32 .|يفةيردلاوةيرباا لسلاو قرشلا ا
 ةدح ن.ء هيف 1-1 امالولهنادب 1 ههباشي نم رصصم ء ءا سما يف ظاوبا نبا كسلرعم.ءا دب تايملو

 ةيحيص هب هل ناكودلاولا خرشلا ظفأ ن نم كلذ تعمس اكهنع ع-جريال 'ىثيفدناع 5 امالكل اقاذا ةعيبطلا

 موحرملا لثم لئاضفلاباب رآالا سلاجنال ناكو تارمثالث جا ارغسىف همحاصوةدئازةيحمو ةديك ً

 0 يد..و يِجدلا فسوي خيشلاو يواكدالاهللادبع ءمخيشلاو ل'د>الادجاد اودلاولاخيشلا

 نسحلا قيلعتلاهطخم هلاهبتيكو هيريرا تاماقملاو بهذملا يف كولملا ةفحدلاولا خس ثلا ىلعأر ة,ىتارولا

 قفااعو بعطر :حىف ةروبشملا جا |كسانم هلجال فلاوا مدح ىلعةماق.لكافاطل از رد نيم يف

 000 ع تابعا .يرايلعرلكرع ةفةريحبلا ةفوشَد كرب دب نس هكو لم دلقاىهنأدل

 داو رك ةورصع هدر ىلا عاق نضر م دةنامهلاولمعو هد :ءج رف نابد دنءاوعفشتو مممايعأض بديلا

 0 كسب :,س> نم بولطمل ةفيشكلالامل سا هاهج_حاوراتدقب هاملامتمذخهبتاكسل لاقف كلذ

 رحببلا لحاسب الزان هدجو هيلا لسصوامل دانجالا ضعب عمد, يادي برو كو ديلا نعجارفالابا 0 1

 0 ل نا سا ناعم ف رانا طعن يؤ دلال لا ؛ءاديفاممهفوءارقاملا 50



 0 . ها
 # راقفلا يذ كرب نامثعريمالا ريخر 5#

 واط ةناكف ارض“ نا عطقناومو لا تاهن انما ملادمإ لو رص: نمجرخهذكل تيا ناووه

  افيردمنمهجورخ فينا يال هلال ةه رم رخييف رك ذو هرك ذ لمه روح سلو تاه ن ..كحيف

 مهديااو و مىئاقوومهراب حال احيرانا مههجو رد ةنس رمح: لد مزعجه [ةةلالطو ةنس قيثالتاو

 يرجح ولو ف اهميةاعدللا ل ونيتثامو نب رمشع ةنس ينه ابا ءكلا اذه عمجخ راتنمن االاملا

 ىف ير ناكوأ ارهش * و سنك دعب وا كم ن امنعجو رخةنستدلوو كلب نامعجورذ ةذس 0

 الا رس لع انلعديلا ل سوا هريخ نمزكا ذنف كلذ ريغىلا ةنس وأ ارهشاذك تقولا كلذ

 فلاوةئامو نيثالثو نا؛ةنس ةقيتصلا و ةرامالانلقتاخاردع ع عبات راقفلا ىذريءالاعب انوه لودف

 قوحال اركسعلابجرخوةر ,امالا دإةتفرسعم نه سكر ج كبد جو رخو هئافتخا نههذاتس ارو

 مهريخاف هنعا آو يدي نبا نشوجولا اولصوفةديرحتلاو رشماطق كب نسوي هةحصو رك 2

 تايفو شكو يصان.ةدعرإةةورص«ىلاركسعل اب دا ف ةنر د ىلاريضخ الا لبجلا فلخ ن٠ بهذهن |برعلا

 "007 لالا جرح نيعنراوناتئ انسي سك رج كبد عجرال وهذاتسأةايحيف ملاقالا
 للخدت هديم ل3001 شهاطقكَتب ىلع حددجو رخو.ازمالاو بورخلا نمدركذ ذمدقتام

 تيب سلجو ةدب, ر>:ا|نمرمذ> وهيلا ارسل مدقتام يرجو ءاشعلاةالد لبق ةيف ديب[ ن اميل سواغأ

 ىلعهمارب لخدو سكرج كيم تانوع دع واج :صلا رادنز الا يلعهشادشخ د7 و ءذاتسا

 هلسريفاشاب دمت يلا مورضحأ مهنه ريمأيلعاوضب الك ا وناكسن ةيمساقلا يلع ضبا وغرفت مث شماطق كيب
 اوف -اودالملا يفاوتت واذ رطرالتقةمساقلاةفئاطا ونف يتح دمت تقنع ىع 0 مجرما ىلا
 ا و مورااوماثلادالب ىلا رفنممهنمو ديعصلادالب ةراوطارباك | املا _ممريثكلاًاجتلاو يحاونلا ىف
 01 راع شرع رات نسير اونا لسع رد ةيال وب كيب ىلعهشا دش > تامو تام يت 0

 ند | رضاح مج رثاا ناك رادرتفدلا تدب رششع دحالاءا مالا لتقةنئاك تاصءاملو ةيقدعاماا

 عمت :حاوذب رجكذيلا بابي ارا وةك ربلا باب نم جرخو بكرول زف هتمامع عاقذ فيسهباصأو سل ا

 أومضو هم ارا ودإقذ ش.اطق كيب ىلعنب رمعا رد شوا اًطاوةيرا.تحالا ز٠نايعالاهيلا

 اوفتخاواوقرفتو مهولذخ يت-نس>ناطاسلاعم' 2 نيعمتملا اوب راحو و سي راتءاوا معو بزعلا باب مهلا

 نه ء'اما دقو رص.ةساب رهدلاتيهتناو ةمقاولا هله دعب مجرتملارمأ رهظو اشايلا اوازعو مدقتاك

 نيمو ىدحا ةنس جلاب عاطف جملا ىلع ةرامالاب ل ودلا نم موء-يم هلا ريذحو هناقارشا
 يتلا ةئاكلا تادح 0 ءاخرو ءاذعمو: نامأو زمأيف فلاو ةبامو نيمو نيتثا ةنس عجرو

 5 أ دضعو كلذف هنمه لاك او ءراث كتلط ! اضيأ' مجحرتملا بصمت ىناحلا ادخك ىلع اهمن لق

 0ك دحا طاخأو ذاتيا نع اضوعاب ا ناوضر داو ىلوجلا اشابلا لزعو
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 ابحت ,دانول تعم ادقل دب هس لع أرهج ىفنل :للتن :

 هاوقادجن >أ دقواض. أها يدا دغبلا ليلخ لضافلا ب نيالا .با اددشأب 7 0|

 ناءز نا ف مو5 مال ال 2 ةرتقدعا 2 كاع ىلا

 قاد ١ لذفاهاو دج تمرنا و #* اهنانبل | هلاناع تكْحف
 ةياردو 4ب ؛ اورحاطصملا ةيفل ًاوسماوماودسلا نيكل ايو امعلادح اخس ذلاةءالعلا نع مجرما ذخأو

 لجأوا اعلا اذه ليصحيف عاسريك اناكوةيطخلادعبا ملون بعل طخمب ا هتزاجا تيرو ةزاجاو 6

 قوطن ملا بنتا م نوب اح ميكحأو: هول ءاا لمص ”ىلااردابم عرش ا وناقيالا ق ةدصا و داعم ةنعالا أب هجوم 0 ْ

 ١ ةغالب ءاا 3 جاح-ح ةحاصفلا نأ ديه كنبات :دمزااوت“ ورا عراب مزع ءااو ةمطا قداص موهنملاو

 موقلا نط اذالاد+لاج وم حاضا اذانهذلا بقانلاجملا بعد دتو لازتلا تايار رشانةءارب لاو
 ارش اذهأم لوق مهمااث لا قف رصيملا هرمكإ ا 5 ثدحب هجر ,باودلان و 0 اذاو مدقأ #َ

 انك ادقو تلات بستن كو لاك شالا كج ءادقو باوصلا جرخعتس 9 « كإمالا ا

 ةيفاك هيأ رةصالخ ىن::ليوطتلاو ب انطالا نعنابب ةزاجو يلع ىناتلاوةدؤ ودا يلعكالذ عم ودو لافقالا

 ناربطش لصفمب ذو« كلذ عم هبايبو للهم هةاكم يديرطق ةيفاش ةيفاو هلقي ردن زح"هليهست و

 ا سعال لعل هتك رحاذا ةميط تار لكب هرشن جافف ةب ذو .ةين يذلك نع ةلاهجلا
 لا ينكلا نع مديئاساتءرضا هنرك ذاذإ كي دا ماوأ ليدتتا نأ رساتدفاش نارك .ولعأوا
 ةراضح ريبثاادرفلا معلا ذبهجلاو ريبكلا يلوملا يهاوملاوءافشلا نء ب سعأ بقانملاو ص“ املا نوف نموأ

 ةداعسلا ىتا سمع ينساه ققحو ةداي زو ينسحلا هحن»و هدأ مري لك كم هكا هفلن هذان يربك" هلل ديع

 طاحاو ديئاسالا عاونا لكتسادةوهاذاف :ةبحصو هئاقلب انن حسو هتداع ف الخ ىلع رهدلا مب” دقو
 بتكلاة"ارق يف عرش مث ةزاجال' قي رط ىلع انعما«باعبتسإ بلطف ديزم نءهيلع سيلاعةنسلا قرطب
 ىلا ناميالا باب ن.ةبارد يراخبإلا ينعذخا دقلو هزاحو كلذ مي كرداف اهعمر ؟' نياموةتسلا

 قءاسكا! ام لدا ىلا ةزاحالاب قابلاو نك بابىلا هلوا نه لسءح .حصو ةزاجالاب يقابلاواذك

 يفانبالنأو يوقالا ببسلا يهاهناف يوقتلاوربلاب تالذ ممهيصواو لاق مث هةايشا دنسو هنع يتلتام ا
 كيلاحدعدو ١ ال لا ملا ءاعدلا ا ل نم راكي نأ كلذ ع هدصحوأاو نال اص 01 1

 امدرصو كنا أ قمم ناحاو: دتغام رم كدنءاهريخانمر كالو اةسفن ارورش - ند اندءاوان لصق

 كانذ ند كاضربو كتب وقعأو ل كوقعبان عا كلذ نه لقاالو نمع هف رط انسفن ايا انكنالو

 نيممل لأ عس وهاو لها رفغتسأو اذ دو لوق [كياعكب انعمحاو كيلا كباندها تنأالا هلاالل كلنهكلو 1

 مماوعد 0 ذنعلفغونورك اذلا هرك ذاك ه بح وهلآ ىلعو دم ةديءيلعاللاىلصو ٠ 1 ظ

 نيملاعلا بر هلل دنا مثهأ وعد رخأ و مالاسأ مف ميو م لا !برال دم !ناشا وعد رشا و مالسا من ست 0|كلا



 0 "رد
 ا جو رو باشا كيب نيسح ةعقاو تاصحالنا كلذو طالب فو رعملا كلي ل تامو دم ئه ع

 ادق ردا صخش ةبحو ريع ىلا روكا كمل كيا رفح يغار ا ادم ةيالو يف م دقن اك رمعم نم

 ؛ 3  لسراف شي واج مها ربا ىلأ هربخ لسوف ةيش والا قاحو نمةي رايت>الا ضعب لز««ارقتساو ةيفخ

 كزيولا قدحان_صلاءارمالا ضعباضإ أر كدحو 4ب راحو صاصرلاب 4. .اعىم رفة رد كل لا تاغأديلا

 ' ةلب وزبابب هقئئرةقراومروةيدو'دلا يفهولتقو هلعاوض.ةندو رابلانه هد :ءامغا رف يت> مهب را

 يبارشلا ةدادلادمخ جاحلاموحرملا اجاوخا نبأ مساق جاخااحاو 1آلال لا لثمالا للجالا 6 تامو

 ا هيلعاو راشاف ةلزان هد 1 تر هنأهتوهبدسو ةراحتلاو ةرامالاوةدا.ىاو ليلا ناو

 هبت ابفةيكب زالإب هلزنم يا بكرم ة هي روغلا عما» فاخ ىذلا هلزيب اهيفهدصفف اما هلاو رضحأو
 .ايناتةشي رلاب هب ريضق للا فداص؛مل دصفلا د وذ ةليتفلاهل ريغيأ موب يناث يف نب زملا هلرضحو ةليالا كلت

 هسااةإ ل شو ةليالا كايف يف ومو كسفنب حلا يف ىنتاتق هل لاقف رب تك من ةتلزو نييثنالا خ رف تراصاف

 2 8م زملا كلذ ىلع ءاوض. د ةاموزيع راو عبسةئسر 9-3 الاعب د ر رشعيفان

 دهش٠يفةيكب زالابهّدب نم هتزاناوحرخويفوتملا او زهجوهوقلطاف هقالطإب مه يماف دج أ ي ديس
 7 نامءنايت>يخاوكلاو ةي زايتخالاوتاوغالاو قجانصلا وديجاجسلاب اب راو ءاملعلادرض> مظع
 عماجلا ير رث امنمو# ني رواج نذدملاىلا تيبلا نه هشعن مامأاي ثاملزبأ لظدزاقلاا دخنك

 نيعب ٍرأو سخةن هموان ناكو هكا 0 .يلع لطملا يعي ورلا نييرقلا,ءاعنا يذلا »فو رثلا

 هوسلاو ةدادلادس نب نحر ديعاجإ ركام 21 متي ةس اءريفهناكميصنتو فلاوةئامو

 00 11 كين دج رمالا 26تاموإلع راع ودسب خا ةافو دس كلذو ناظفحتسم باية رألا
 ةثالثب هن زظاهمل 7و لويمالسأىلاهلوصودمب يتوئفةيءورلارايدلا ىلا ني زاب رفاسىذلا ىل يملاولاب

 ةئامو نيعب رأي ناقدنس لل وال |ىداج لئاوأ ىف كاذوهتر ام ادكوا م قسحاوسلاو را دكس اب ندر مايأ
 نب راوتالئةتسيفرص.قابلاو ناكىذلاىلر ريكلااشابهللا دبعم 1 ريزولا هك تام ولع فلأ م

 ]ا 70 تكايدالاو نونفلابةذر ءيدل ناكو تاق.قونا ويدعو 0 اضفلابا, ر 0 راند هي امدقت دقو افأاوةئافو

 ١ ةتطلسلارادبءارقلا خش ف هوب نب د# ىلعو هزاجأو يطاق سلا با مثلا ىلءنا رقلاالتو تا ا ارقلاو

 ش (هرعش نمو) ةنانطدباصةهح دم يف يوا ربشلاهللادبءخيشالو

 دم بن بهبنا كقوشي * او اعبر اهلبوب ىخ * اب ثلا ءونتابخأ كعودد

 اجلا جرأيملايف نمىلا * يديلظمسننم كلا+ * اير ىملاليهأنع يو ريف
 ًاودصوأو رجس»ناومغاف #2 ايعمهركذ بيطر كو د هينك اسوبيذعلا ريخدعأ

 اكد رااو ؛* ىنلك ىلع * ادشر سانلا تءاراشربو * ايلا لك سانا 0

 ايطباقلاهأ وه يلعتي وط * ىتءلهةساحم ترن اذا

1 

1 7 
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 ايو رار ءارخاها د نا ماع ! وأنا و هيلع ىلص دمت أي ف كف اهمسج أساعد 0

 تيثانهطوةس برغلاءاملعانل تح هفآو كاانطةنسلا هذه بكرلارخ أ اهب بو مالسلاو :الصلا هيلع

 اهخويشب حدافلاركنملا اذه ريرغتب نوموةبالاهلايعأ ن ماهي نو رصمءاملعي في ؟بجيءللايف كلذ مدنع
 رب زولاهياععلطاؤ با ولا ل صواملذ لاقام رخحأ ىلا ماعلاو صال نس مزةحلا ةرعم هللأو يهناهابشو 001

 باسلالا ىلوأ 0 استرسغو ررد نع عدوأ مف عدبأو باوجن سحاب هنء باج أس غاراشاب دمت ا 0

 نا المو أمسو ةرحلا نيع نم م عسبت ءاعد غالاب أ دعب يسن» مالكلا عجسو مال_باردص دعب 6

 ةرهاطلاةلال_سةيقنا|ةءاجلاةضافالاي وذىلا هيبباطاخا مدص خايكذلا مب انك نا اماو دول'ضرا .

 لمانأت طقتلاو ةقئافلاهيناممةعلاطمبان راظنأ فرشاة ركبلاةلسلسلا خيا شمانث وخاةيقيدصلاةرخافلا
 يف ةبررهملارايدلايف راش كلارا هيك رااماهيف م ا ٍجااةقئارلاةيفاكمل |نيماضمر ردات اهذا 0

 ' هوقررحامل كف مالسلا هدا لا لصف هلع 5 لاةضورو و 3 )و مارملا هللا تدي داصة قح

 هعر ز ساجنمالا دال ع را لا ىقر شاورما وحتامرك الب روك كلا شلل 00 ا

 تاركدملا ضم, ىلارسا امل روك ذملا ٍةثاانال هلهابالا“ييسلا ركمملا قرجمالو هلهسوضرالانزحيف 1
 ملأ هب | ده نويع فشكدو هتوعر قو ع نيل: تاديدهتب يفتك اوهتاابجىلا هانا ىلوالاة:#لا ىف 0 ا

 ريغبديدهتلا ناانقيتا- او داهنم هل.فهللالاضي نءو داسفلاو وتلايفةداي زلاالا ةيئاثلاةن سلايفدفت ٠ ا

 ءازج مح نمد ةءاناةممم دراولاءاملا ناب ر>اهيورببال حاب ساكوأ درايلا ديدحلاىف برضلا# لشي ال0

 هءاقنرزم ةنالث حرت لاو ا هللا ينةنوذ هلامعا يزح سالان نتا هلق

 ىراربلايف ناتيلاك هالو“ 'مفيراحصلاىلا يزاغاعاونابممتيقباتدرطو رورملايفةلنيدضاءلا |

 ةياجلادب زئهل در شوةنايدلاو فاصن الايهنا ردا تعوم نبي رصملاءارمالانم جلا ةراماانيلوو 1 ٠

 بارتغالا براغاوكر ةعامح نماصوصخ نيممللاب اقر نمةيلبلاكءف ريد وحال 8

 ىغ#:ادقف فلاسلارداغاا طاسن يب رغملا بكرل هحون نم قئاعلا نكن اف نيمالادإءلا ةرايزد بصق

 ةرمصل نه اد: الب لع شد اون دان ل رلاهب,ت دش اه 97 راصو ماس شام هردغناوا

 برهلادا نيلسر ما ونيل متاخ دمحان ديس يلعهللا يلصو نيملاظلا ف ون أمغ غر ىلعا :ردقأ 000 واظلا

 حايشالااضي انو ودان و دجال :_حاتتقاءرحلا رشعسداسيفا.. رح نيملاءلا ١

 تع ا ةر ركذملا كيب ليلخ(تامو)هلوطلهرك ذ نبع تض سعأ لوطم غياب با وما | 7
 ىطايمدلا كيب ىلعو طالب كس ر«ءاضإ ؛ًاهعملتق 5و ةماقاان ميسو | ءاناعو لا نيكس ْ م

58 

| 
]| 
 ا
]| 

 نياكي ا نءاضوع نيسو عبس ةنسةنب زاعاب رئثاسو ة.قدعاصلا ىلوتناكيذلا ش ةماطقكبب دحتو

 ةشاطقلا كيبناميلسو كيب رمعو كيب مهارباقب را عفادملاو ركسعلاوقراربلاتازنو كب ىلع ا

 نءممنم ضعب وني رانلاوزيل وتةملا توياوبهنو يل قىلا رمدم نم منجشو مهقزاعو مهءاةءاوجر ُ 0
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 كوم 0 مالكلاب هيأ او ماعفام مهن هل لاقف ناك هجو ىأىلع روهظلا مثدصقو مكت#نوفر هل وم 4

 نعهربح ليوطلا شيواجد# ىلا احا رص ل صراف رو رمذ ىلإ زيهناكم اقو ريصاهل لاقف موقينا 1

 ْ ا ٌَط هيلا لسراف تاع || ٠ ند 20 هولَتَقي ةعاس هيلا لسراهل ل وشي وهدن: 6ع هنأ فشاك نامثع

 و هاراوو ه رارضحف بر رتل فات ؛دلوىلارخلا لصووءواتقو قب رطلايفهل او:ة ونيجارسو

 تالت تار اف بأ: لاىلا اهحبص ىف شي واج مهاربا علطوداب رشي واج مهاربار وك دلو
 مهسؤر عطقف|ثابلا ىلا مهرض-افةثال' هتبحصو كبب ناوضر يلع ضبفو 1 ناخ ولزف

 ضو- يف ف شاك نامثع لتق ماخاب ما ال رحفلا تقوماق هاف فاك [اصامأ و

 كب ناوضرأ مقوأ: عمس مث يبا ناخ يا هعوحرىقرخ انوار ىطخهودو 900

 اهعدوف ظاوياتنب لاه دنع هني ىلا به ذف صب ةشيعانل قمل لاقو ههجو يف ان دلا تقاضأ هعم نمو

 006 امحاك ارك ول موأ ادؤ هتحص خوان عه لمحو 4 لاا ”ىءامو :ماوح جرخ ىعو

 ع لصو ىتح دل: يفت يدي لالا هيلع ىدم اتاك وةيف رمش لعقتالوب قي رط لع نيباقدنلا ةراخ

 ١ 1 1 1 نادال راانم بعت «ةناك يفز ول وسالاسأ ىلا فيما عولط يفيض موز

 هلتتيف نذاةساو ىدس نب اتيببارخ يف سيسلا تن اد|لاةفهسفن نعهف رعفرادرتندلا كا ددمحدلاو

 ليقاك ناكذ سكر ججا رس قيصلا هيف لاق ىذلا للا ىف باوبالا نب ولف
 هدامجاهياعىنكام لواف * ىتفللهللانءنوعنكيملاذا

 كدي تاهءايلعلا كالوقتيتح  اديكنم ءايلعا ندت الف يندملايف ليفاكوأ

 ريمالا 6# تامو قب هفلظ ١ < ىلع ثحابب اك“ اذتخالا نهروهظلا مهبلطوةعا | ءالؤد كر 6

 ار جملا عاطو نيعبرأ و عسن ةنسةيقجنصلاوةرامالا رإةئامتراس جال ريم شماطق كي لياخ
 7 تا نوذخاب هعابت ناك و مه ريغ ىلع كا ذكوةحا رجاحلا ىلع ا وزاع

 جا قيرطب مهلاومأىف را>تاارداصو بر ءاادئاوع عنم و نا 2 ا 0 راازمو قالوب

 1 جاحا |نهنوبلطي و ةبقعلا تان وزاح 2 نوفقيدوس كدبع م ا 56 هّدن زخدالو 1 تناكو

 0 مثعريمالاناكو نيت اديغلا ار هارد
 1 الو ههركي راقفلا وذ

 1 8 جاحمحال عقو او

 لم ع
 جما نع ل راكد بسر خانو برغملا بحاص هللادبءيالو. يلارابخالاح 3 تاصوو هنراما يف عقوأم

 ناوهيف لوقيو كلذ يف مهاءمقني اهرباك 19 رص ال6 لا وةك لسرأ ىرخالا ةنسلا يف

 عادضلا يأ ةعحعااو نالاث] هارون د هلم تعدصناو عاذو هللا ذاعلاو اني رغب عاشام

 يدل 5 ند قه د ١ سدلا» كلذلناعاديف ن“ ا الا ىلء ضرالا هل -انم تقاضو

 , دوهلالذب و لاجرلالّقو لاملاب هند ةفوللا لوسو را راو زىلعهنءارجراهظاو هللا دابع ىلع حريم

 .ةيهاد نمو امظعاامةيمصم نماطايف هب ةياهنأاو دخل 4 لطظ يف ز واجوةب اغلا همرذ يف غلب و دودملا هيدعأ يف

 0 7 0 7 سس 3
 ”2خ0007“
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 تال ا
 ْق نأك نه 0 اض ؛ااهنشتب اهتم هلا وةيناطا تسل 2 ١ يلا م بهذوهءارذل حر عطقو شيش تالا ١

 يررتطامل متداو اهطق هود ةؤادعم نماو دي« مهاربأ الا تاقلا ١ اوحتفو ان ا

 1 تامو 0 كلذىغقناو عارذلاو س ًارااهعماوتفد بو رغلا دعب هونفد تح عارذالو سأر ريغ نم 31
 هرادذ وح نآكو ايصو و ارظان هلءج ىذلا ىلغدزاقلا اديك قافنع ذات تن و ح نام لسريهالا 1

 طعما ور " ذلاةريهشلاراكب وه تسلا 3اس 1 ظحمب جوز مثءدالب وهتك ر يلعىلو نسا هدي لتقاملو ٠
 سك اني ظئافىوس 1 لا 7-0 ذاتس اشي واح ٠ نسح نين رلا دعوه يدلاكرا ولا 7 7

 مسا ن خاسناو مم قاحف دحأ دعاس إذ بايلاةب را.خاىلع شي واج نحر لادبع مقاوتوريغال ٠
 مجرتملان اكو | مدح سس ملا واح ناميلسما دامب رمكملاب تاما عج ريال هن | ف احو بزعلا ب ابىلاهذو 1

 هل هلاصقمائةبصقلا شرم فضلا ل در جمزافراد زال تيل ةو.ذاتسأة 3 ا

 هيي سو زاورتخحيف ةكربلايلا علطو ضي م سوهو بكو لا يف بكر و نيسةخو ي دحاةنس راطقرا درسس لمع و 1 4 ٠

 ندا اعأ ناميلس كانهناكو راةفلاوذ كيب نام كاذ ذا جاحلا ريعاو هكر رااب يتولذ تل طلا 95 َّ

 محرلاد ,عدتراوو شي واج ناميلس تو. نوح: دأأ فرعف شا واح ن نمرلادبعمأ جوزودوةيشيإ والا ا

 هك اع علخو الو ءأو ورضح ودب لا اولسر ,افدذ وعهميص:م دل ” نأو هر اضحاىفمذائسأو شي واح ا

 بتكو لاق ناولحباشاءاارطان ا ب ايفط و برغل هاب ندع دنع 1 وةبرادرسلاناطفق كيب ٠
 نكاكدلا ن 00 رئافدلاو قيدانصلاو نيذ>اشخاحيتا مه ملت وهعابش آاوشيو' .ج نمر لا دمع مسايدالب ءا] ْ |

 ىذلاوهورادرتفدلا كي لدا كيب د رمالا ا .4وةمش قر وارتك 1 ايشزاحو 1

 لصحاأمل ه اهيوم ربخو هيفلب ؛اغأنسح تنبهندلا وقوع يب يف مدرك دمدقتل اع ءارمالا لتقو ةيساكالكا : ظ ٠
 توم ا ض ىم هندلا و تضرمف نا ” رهن م ناكميف مح رتاا ىنتحا مهاءتختلاب | أو لصحام 1 0 َ

 و و هوعذقو هيلا اويهذف تومأن أ لبق ينيعب هر امَنَأىدلواوتا هلوقتتراصوأهداور 1 , تدعوا 1 )
 ار امهدنعتناكو هناك يلا عجوو تلامو تهوأتو هيلا ترظنفءاسنلا ىزيهينىنتخلا ناكسملان اهيلا

 ناكل كارت 0 كالذي حاف ل كنا تاغأملا تهدف هن م تنف حو كلذ تدهاشفةنالب |
 هقنعاومرث ةءاقلا ل اواو ارامح وبكر 1 هياعاو ذبقو تيب |]] اوسبكو ليدبتلاف هود ل

 3 تامو #3 3 | و ةنامو نيعب رآو عسنأ هذ 9 لاو اها ناو داطار ايف كلذلبق هتدباو. اوتاكو
 ءارمالا رئقو ةئداطادعب ئنلماب ناع .ادهك ولمواقب ابونا كلوا ناوذرو فشاك نامثع
 فشاك اص مهيحصو ىلا 1لا ناخيف س'>حنل نا وذت :>انير رك ذل رحال ونيرركاذا
 مهز ورطيف ايار مهدياورب دم لل محا كاذؤ بس ءاوه يذلا 6-0 ّر

 07 .يلا لذ دوب رخل“ ا ةينار وع ىلع دز اق نش ثروأ جم .دأ ربا يلا فشاك نامثعلاسرا يلع او نأ

 نوءدي,نالفو نالف مهو سأ>: :1نا 3 0 لانو هبت حزما زامل نعي واج مهاربإ
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 ا
 ادختكىعو اد ادذيحك 0 1 ةيصامطو 3: 2 ر>- ناوضر رمذح م ر ادرتفدلا كيب 5

 1 00 اةحنصى رجناوضرلمعن كيبنامنعلاةف ت 0 5
 - اهناو ملالوانلال-انلتقاقجنص يي رج ناوضر ملمعنا مهنيشاد شخ لاقف بزعلاادختكي جب ر
 ١ 0 اوكرو كلذ لد ناناألا عقوف هلي حتايو داس ارا صام ودواعو تن ا بلا
 0 بابلا ىلا رحفلا ل_:ءاهوملجوتابرششوةونقو شارف ن. .لاخلاهيلا جاتجياماوبعو مهطزا ةميملا

 20 شرواحشابو ةيشيوا+لاترضح رابنلاعلطاملو يد كار طع نورا :,ةنزخادالوأو نيشارفلا
 الكارب قادختك ن اوضر بكر ر و شفنر غاب ادد: ك يلعتدب ىلا ةدحيرجللاو هي رايتخالاو نومزالملاو
 00 ام 0 اجو بابلايما عا اظو هريغلو هريظأ قفل مظع

 0 لارمصقلا 4 مجرتملا|دذتك يلع امنءو #9 تق 00 ناصر
 08 ىلص ربقلاردعقب فرعي | ريخصأ رصق قب اسلا يف ناكو ىناجلا معة بف ةورءملارقخيشلاةيحاني
 ثدلاع وز نالادوخوملا اصر .هالاهمدهيذلاديشردا ةشرفلاب ةفور اور راربكلا حلا
 هللا همحر تاريخو ةريثتك رث امكلذريغهلو هضاقن اعابو فاو زينامو نيتناةنب فة نا
 فسوي قارشاهنال يواكر باب فرع, ور وكذا |ادختك ىلع لئاقر وك ذملا| دخت يدم # تامو 9
 ايل دك بردا با الصك دخال رو كا ذام مالنا هلتق رب>و# يواكر با ادحتك

 ل:اق ل_:5نمدبال لوقي كم ناعم ءوهلوزتو هطي رفت ىبعمدن كب نأ تع عابت اهكلمو باشا كبي

 مو>رلار !”تصلخو رصمبت قو يفالخ تأ ارأالاو جحا ىلا يسولطلق ىدي-سقيار و 6

 دحأ مهنمهلبقيلق لوللا لوطب ميلعوه فاطوم وليقيال مهن أب ءاسؤرلا وناوعالا عييمح ىلا ل-راو
 هتسبنادعالاو هي رايتذالا ممتجاف لي وطلا|دختتك دمة ايلا كان ينيفوو هي>ويفاندلا تقاضف

 فعلا ىلا علطا هللا ةف - للا | ذه ضرع يفانإلاةو يفوتملاس دب ينادذتكد محا اعل >دفهدهثهروضحخل

 ناذث ا هتبو شوحلابميهاربا ظال ساجووهبلاا وراشا اكدمقملاىلا علطف ةزانجلا نم عجر يتحهب ساجاو

 اوماقاو ةيجسرحةءامجم 0 وجراخ نم بايلامبءاءاوقلغاةزاذلاباوجرخاملف نوجا رمسلا نم
 [ارتواني رتمالحرا واتقو قإ رطلاا وعطقي نيرا ا ىلعص اصرااب نوب رضي هتدب ىف ادد ةك دج اكيلاع

 "7 نءادخسك دما كاطب ةيي ةورفنو شي واج لاس رادع اديك نا وضر يل كل نائعلسرافاراجو

 0007 رة لئاسرلا ىراودجوف ةفةفنريخانموبا مممدق,و و كانهىلااولصوال“ كالذ لءفنهثدب

 لخ د هيف مكد ام يذلا مللاقو سانلا ضع مهربخافهنلخ ن «تيبلا قا ودار اريل كلا ترد
 فاك باللا اوق رخزأ ١ اما وأ وبطحا وب لطف جراخ نماقولخههودجونبابلاىلا | واف ل ؛ وطلا تيب

 الا فوات :ادتتكا لج ىلا اوساط ودعم نمو هاربا ظال ١ ولتقف هناا نم تدببلا يف مدخالا
 ,مهاطعأف !نديتك نأ وضر ياا هوذ+اوهسارا اوعظةفةيدوادلاض و> ىلع ىلطملا كابتلا ن نءهوقلاو



7 : 0 01 

7 - 5 
 0 ءنهنإي رعودو ةلاب زلا ىلعايم ص هدج وفةبار ا ىلا ل دفق ل 1 اذ اهوتقدي

 يلاهباوتأو هنماهو ذخأف بالودلا ىلع للا ناريجضعب راشأف ف سأ رلاىلعاوشتفو شءنلايفهوهضوف
 يق منذ وهو ,فدوهيلءاولاصن هزالاىلا مظعدهش»يفهوجر و هونك ومو عا 0 3

 اديدشامت متغا راقفلا يذك. ناي د غلب امو هنع دلل ىضر يفاشلا مامالا 4 هموح ِ ا ٠

 6 ىلع عابتا ي :ايجحبرج ناواسو ىجب رجناوضر بلطودإ قو تاس قيدصو هقيدص هن وكل 8

 ان ا اانا و دا 1 ه>رملاتيباوءزالو اهحالسب ةرداقارافنأ و 1 دنع وعجامطلاقو 0
 اوساحو بزءلاقاحو ْن هرفن ين ىلا وحنميلا عمج ةضن ا اكن -- 0 ودرطأو 0 0 ظ 1 !

 اوع>رف مهودرطن نافل ىلعا متن أا ودار و نوجارم دو ُ 2 فو شي واج مهمأ| ارضخنم وحر اتعب

 ١ ل6 2 نش ههلاش شيواج مهار دنع باشا كيب نيسحرضدو هوربخإو ادحتكدحأيلا 8

 هدارص ناكو غي ابلانماذهنا لعاو ءاضقلا لجال عمسإ ملف ب 001 ريال نأ 4 ا ك2 كاسرأو معن لاف يبلإطلا

 مهاَربادن :عكم :١ رمك<رض>و كي ىلع ناك 0 ءهلكر باعاو كلذدإم: لفل حي رحكيلا باب كلك

 ' فرص" و نيطخب ىلا ك دنع عماجو نيدلبوأادل كن ا اىلتق نم كلل لد<'ى يآ يدلوايهل لاةف كسب

 0 ايهذو كب رم د 2ذخ> و شماطق كي مكر طفلان اونا كلام مهياع

 روحو هيفلب كد 0 اويلادلانب' ا اشْلا كم ني نلايس>و جذل كيب ليعمس أ هد ءدجوإ؛ كم :ناَيَع
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 ا
1 
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 ماي اا هلقعل همك كر نامثع اكو وأ درتندل شهاطق كاس أ

 5 0001 اهالال ران او هوقكيب نامثع لاقا «همساملف كي 00 !كي

 سعال نام هني ىلاادختك دعا لاو ل ب باب كامن باشا لاقت بزعهلا كان كام
 هد:ءدجوف ادخيتتك دمج دنع بزملا بابىلا هدأ زخ دالوأو هتنئاطب كيب نيسح علطوةليمرلا يلا 37 1 ' ظ

 كو سلخ اركسعن قامباللاو تقول دحتكو يدهشملاا دختتكن حو ءاددتك لمس 0
 ضابلاقن ةلغملا ذه كلمع ”ىش يآل لوقي هادخيتك كا لبر! كيبزام :ءدنع تنك انأل او همه 0
 ءارمالان او هجوةوق كرب نيس>ل اقف انناو ال لا :ئيأو انم لوتقملاو انهلت اقلاةهام وأ | ٠ ؤ

 ءارمالا نأ ْن 5 رش قدم ذ كتويبىلا اولزناو تح أرنم يلءتحاردلو زب دنعفاشاملا اولزني او ريض 1 ظ

 لغرس و بكرف ف.دوي ردعقيلالوزللاب هورس أواشابلاىلا!واسرا ةلرحيكشيلاوةيجايسالا تالا
 رصق لع ىلادجنلا شي واج نس>هلذف هوعنمو قدانلاهراعاوعفرذ كانه ل>ديدارأت ةيرحكشيلا باب |
 كسب نيس لازامو ىجرمملاىلااغالالقتااو خالاتي ءولرات ار مددجون هلال دق 0

 بابلااوكلف ةنئاطبءادختك لسراف بابلاواخجهفرعو كيبنامةعملا لسرأف عملا لزن تح -مهفلخ ١
 ا ديعصعاو بور ءادعنكب 0 كرو اطل كيو هن لا ا 1
 ل نرد 1 دال بل



000 
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 ٠ يذوهرادنزاخ لاق رماو كي راقفلاىذ ذ !ءدااعا ارم لئقو بزعلا باب يلا ظاويانبا 5

 . هراجأت ادختتكن سح هديسذنعارا دنزاخ كاذذا ناك و هيداي ناك و ءجرتملاب راجةءاروك د ملاراقنلا

  ادخك فسوي نات كلذهلىىارب لزب .لفمدقناك سو رعلا نمق ةص> هل صاخوهر دص ينهذ>او
 لك هللاةف كم راقفااىذولا كلذبي رساو هردغداراوراةفلا يذةراماءاياىف نفاق را اكلت ١

 فورعملاو ننملا نمداسف الام ىتنءيف هلو ىبايح يف يبسل !ناك هنافا دذتك ىلعبردغلا الاه كعواطاء يش
 رالزةلااغا ريشب كول اغا د ثناوه بقللا اذ ب مهبقا:ببسوةيئا دختكل 'هداقوءىث لكى ىلع هنامضو

 ره يرقنمةب رقن٠ قلجنسلا ىجرحانزلارود:«ىمس لجر هب عمتج ناك ادخةكن س>ذاتسا
 مجرتملا ذاةسااغا نسح هكولمملا هد الفك وحس ةنباهلو الومتءناكو فاجن -يمست

 مظعلا نبا شاب نأ لس ةيالو يفر وا مجرتملا لق ب هسو ةيفلطلا تس ا ةفورمااةحدن ودل

 كيب مهارب او راقنلا ذك نامع لت 3 ىلع لش *.ءاطق كيب ىلع نبا كيب رمع عم قفل او ةئتفلا عاقي ةياداراامل

 كي رمعقفتاو رص.ةسايريف كاذذا مهيلاراشملا مهو مج رتملاو يلغدزافلاا دذتكهللا دعو شءاطق

 0 0 يلغ دزاقلا شي واج يهارباو ي وكربلان اب زعادخت كدا وكب ليا عم

 عابتا نم يهاربا ظال هل لاقي اس شرس شح اف مجرتملا لقب لاذ كس نمبادخة كدمح ا ناكف نب 2ك
 ناطلسلاو بق يف مهبفقوو هسذجنم ةعاه بخ تاف كاذب هأ أ يواكربلا|دذتك ف سوي

 ار رظ:نيروك ذملا كلاب هراتخا نم ح فقو و كاذل عفن يدربق ]تيب هاجم هد

 بكرتال هل لو#ي ارس هفرط نم اناس اشي واج يهاربا لسراو ناويدلا ىلا علاط وهو ادختك

 ىا اناو لاقو كلذ قدصإملةلا_رلا هغلباملف كاتق يلع مزاعهنافادختتك دمحا ةيحص,ورلا اذهيف
 ةعاسمدعبو كدي ىلع م اس هالاقو اششق ور ىلعلاو يناتف يت>ةوادعلا نه هادب و يند ءيش

 بوح فلاي الفلا ا 0 ١١ هيناكللاقو ر اظولومافت ادذيتك دجا هيلا رضح

 ادذيتك دمحا عمبكرو بارا يلاهقب»و سنك يف :اكلااهذخاف ةرصا! لانها: ل ءاميف اهعفدن

 ظالج رخو وهعملاناكملا يلا واصو الف مهعامتاوزازرلاادختك نسح مهفا>و شإ واج ميهارباو
 ضرالا يلا طةسفهر دص ين ة-:اطااهب رضو هلي يل ضبقف هدب لبةرهناك مجرتملا ىلامدقتو مههارا

 علطو هّنب ىلا بهذو نبررحبلا نيها نبا رف هن>دلا تقبعو رانلات ال | نم مهعءامةعاجلا قاب قلطاو

 هيفوةب ارا ىلا ءو.حسا دذ 5ك ىلع طقس الو بالا ىلا زازرلا ادذستك نسح هترحصو ادختك دمحا

 دنحا علطاهدسنعو بابلاىملا او. لطو ةءارخلا يفةباوبلاةيطسم تحن هوعضو و هسساراوعطققتج ورلا
 ىدوشملا ادخةكنسح نءضرت ”او هدرطو بتاكملان 1 ومالا ذح نابل رق داو دلل
 باطي ىدل :ةأىلعفي د رفذااو ةيضانددوأ ن٠ بايلان نم ىلع الذ قرتو اضإ :!بوحفلا

 حل عا ةءرلاب ل معت يش * ىأ ل انعمسا | لاةفاد 5 اد دج نا لوثةلاةم



 - اهنءنكم 2 ظ
 ثالث هيس كلذو ةيءاقمءاق مجرتاادلقت اشايربك ابلزعالو كيب مهارب هقارشا كل ذكو اةحاص 000 ْ

 ا يي
 هك واممدلقو ه رك ذامنو ا يطو ة هب رادرتفدلاد لقت كاذد: ءذيدنملا كي ل

 لو ماربالاو ضقنلاهد.بوةيرصملاءا مالا مظعا مجرتملاراص كيب راقفلايذ لتقدغب و نيعإ راو

 يلعو كي اصو كيب ىلع هئارمانماضياه«:لتقو مدقت 5 رادرتندلا تي ةعقاويف لق ىتح ةءرطا ١
 يلاهسارب ري ور'ةفلايذك ين نامثءةبج مسكر كيدمشتدب يل ءاربوأ نك يذلا را 0

 ةكرحهربلا ميني ناب رع نيب وهيب لد>ونيغب راو عبسة نس طابا اريما علطو كيب رم دلاو وهدرما 1 :
 تا جري ملو سول ةعلق ىلععجرو داتعملا نعد ازماياةسح ةك؟ماقاو قوسلا ناملغلات منو

 .قريب رادرمعلطوبزعلا بار. رجهاداناكو يواكربلا ادخت5 فسوياضي |مهعم تام 2 0
 امفرهظ ىقلا ١١ الا تأ داع ا ولاملانم ظل لراقالءاخ هاا مورلارفسيف

 ةيخان نم ةليهرلا تاهج نم سكرج كي. د ىهرصحوءارءالا واثار ىلعو ١ ثابدت عمشجاوراقتل اوذ
 ناطاسااو بزعلاب اب وةيدو حاب نم ىلع صاصرلا تراودإ انوي حاو !'كل:وةي رمصحلاو نيئم ْوملا يلهم

 ,مجرتملا قلست اهدنعف كلذ دس مهياعلالا قاضو لوخ 2 جورخاو رورملا هوم“ ثنحب نسح

 .ءارصال اواشابلا د ذععملطو ةي> ان لكن م لزان صاصرلاوةيد وملا ىلا بزعلا باب نمطنو هسننب رطاخو

 طرانيو نكسعر ماوه نوكيؤدشأ مدواو رم ةئامجاقريدرت,هنا برم اندست لااطسخلا ١
 كالءوءرك ذمد:ام لءفر كالذهوطعاف قي رطلاحتفي وكل م«اقتبب كلي ودو زينم ملا ليبس يف نيذلا

 .ن٠ هناشرهظو بزعلا باب ادخت ؟ هولعج ةيضقأ |تاحنأاملو ىرجا. كلذ دغب ىرجو كيب مساق تيب

 : ةعقاو يف لق يي- لزيلوةحرقهدنعا دلال سيل سننلام ركناك وهتيد مافع وةك 5 عا تقرا ك5

 مالقتاا يزاقنلاك ين ساطيق كولا وجور ومالا كين ساطيقريهآلا © تامو # رادرتفالا
 :ةيلداءلاب هقاط وبالزانو اني زاعاب رف اسم مجرتملا ناك هذاتسا لتفا!وهذاتسا ما. اىفةرامال دلقتهركذ

 هليذمراب كي نامثعووه بكر هذاتسا ل تق هغاباملف مالع لوب الزان سشماطق كلي دم ثادشخ ناكو

 ناطللا ةنيز> يمماناناقو كلذ ىلءاميعواطي لف مهذاتسار':باطيفامهع٠مايقللءارلطو هيااايثاو 2
 نم هلمفاملمفو ك.بدختهذو ةكر ”020 ءالايف اكمم سهذاواهعداالفينامض يو

 يلا هعم .رفاسو روك دملا كلب ساطم# 3 قأطورص٠ن هاب راه كل ذدعب جر ورم اهله لوهراديفةكنر 4 ّ ا

 دلقتو رمدجا ريما رمتسافذني زك ارفس نمجرتااداعو رك ذاكمخر زاىملا كانهرمتساو ةيمورلارابدلا

 0 ادختك ىلع ريمالا © تامو ولف كانهن نفدوىن:ىفوتوزيعب راوزيتن ا ةنسجطاةراما ١

 .ه كرس دعب :نا 3 زءعباد , ةرامالا يف 2: ا !رمادعو عسإ ١ راقت سيقول ملا ىف الا د 5 ند

 3 ةريكل ةحالا ت> ةناا1ودقءلاو لا تابرا 53 م-هعع امال ا اذ ع6 0 0 ُ 0 0 لادن 001
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 ١ ادذ : 5 (تانوإل نيعل رأوناٌعةنس لصفلايف ميما تام كلذري غو ىلغدز أ 0

 : .مدقشو> ةنطعب يور !نيداقمعلا ملا ىلا يك انلابفو رع 1 عماجلا رميىذلاوهو ىلطبإ ر ا

 َ : : لا اوش رمشع يداح يف هم. استاناكو يع اطالا هللا ”انلافاد ٠ و 0 سلك هن امدهلا»٠ نه هيلعاقر#و

 ل ةءاط خيش ىاج نامشع هن را“ ىلع ا نم ا

 ؟ةةسرادرتن ٍ:دلا كيب دخت تدب # مق اود را تانومتك رب ىلع ءامصو واع اعا رظان ىلع ةكو لمت لجو

 ريمالا 6 تامر اء اب ريك ايةيالويفكلذر 5 دب عاملالامدقنا5 تاع نم عمنااوةئامو زيعإدأو

 ريامعلا بجاصادختكن حرلا ديعدلاو يلغدز ما شب و“ اج نسح عبدان ىلغزاقلا ال5 تن[

 0 [ يا باي امرا صو هامة ءاددتكلادي:نأىلا اهدعب وءديس مايأ يف تاقاج-ولا بصا ا:٠يف لةنت

 ْ هب راقنلات رهظو لودل'تيلغتام اصوص>و هيصاخغو هر ذربتشاو ةروشملا باد او دقعلاو

 006 :ريغك الاو.أ مغاا ما رنا عاود رعكلا تاب ويه مارا و نان هن لدفلاعقوامل و

 ْ | عبس ة نس يف تأ 2 اا ف.دزن.برقابة كب زالاب': فو رهملا عماجلار معو تاكرلاو تا1ادملا نم

 .كلذيف هه  راعنلا ات نأ هه 6 ِى - متع ماد زادب عقو و هيفةالصلات اصحو نيب ل 1

 0000 ل تيرش ةلمز أ 'ًوامو كيز 31 عءاج ىلسصو عجرت ا 1

 1 .نامملسم' 10 تثح ِق ا .ظءعاطامسل معو ناس ءالان ءدجدسملاب ندب رعد ١ لاةاباوفاطو سانلا

 .خسشلاو برطخلا با اولا نبا ىدس :ذ| ن_.سح يلءمويلاكاذيف 0 فد.صرب 2

 5- عرشو ةريشد " مهارد ءا ع ارذلا ىلع قرفو اعاذ فاطر ب ان داو سرد ا يوالحطلا ر م

 ةهمح رو , رهزالا نايمعلاةيواز در يف قب كلا وز دنلاو عماملا ماكدعب هر اوجحيمااءا 3 ا

 ا 1٠ للا نالساكو امل مجو انقدن» متاع ابثرم مط بتروةينا معلا قاورواضيا قاو اورلاوكا ريالا قا ور

 قىحةملكلا |عومس ءةم راارؤاو رم عاملكم» هو اريمأ اردذتك نانءلر .ملوةملضلاه سبا ارا ران

 ش 2 تاذإإ اا موهبأر وهعالطاب تناك ةيغجخلا نأ عمر ادرتئدلا كيب 0 تدب لق نع 2 0

 7 .يجرج كيب ساظق كول وهو ش.ءاطقب فورعملا ساطيق كليب د ريبكلا ريمالا #(تامو)## لتقل يف

 0 ةرامالا يلوتيراقنلا كلذ 00 .راقفلا يذ نب كيب ميهاربا كولمكب ساطيقو سنجلا

 308 ااضياداقتو نيترمج ابعاطو كر رشعو سم ة خص جملا ةراما دل مذ :اةايحهيف ةيقدن دلاو

 .ةنس ناد .هأرقب هذائسا اشانيدباع لاقالو نيعب ن0 7 تنلاونامو نس راو

 هلل ,ذمرابكيبنامءو وههتدب ىف كلا 0 مجرتملاو 26 كلذرك ذمدقلاكى اأو ةئامو نيرشعو تس

 نائةنس يف راةنلا وذ ربهظناملا كانهم او هورلادالب ايم مب

 نءنوبلطي و مجرتملا نوعدتسي رصم 0 اشراف رصمنماب راع سكر ج رخو نيثالتو
 ْض رمع» ىلا لصوألو ةيرادرتندلابهلعاو فىنأو رصنيل'هوللسراو هورمض اف ريصم ىل'ءروذ>ةلودلإ
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 امأو هدسأو هل ن آل ارمصمةساي رناف شءاطق كب ىلء كلذ لعاونامال -اوهيف لمع اهل اقف ةيماقح اقل

 كي راقفاا يذمو>ر ارا دنزاخ كيب ىلع كئملأاغالا هل لاق ف ني ورتأان 00 ؛نامنعىشا دشخوانأ

 اشابهللا دبعهيلع علخونا وبدلا ىلا هتبحص بكر ف رف كلذب ينءملاوههنام اءءارقا نام رفلا» اطعاف ممن لاق
 كيدمت م> تالا لارض حو طاقسلا لاف أجنة كيب ليعمس ا يلع عل هل زا ٠ىلا لزنو ناظفقلا

 كفوا 4 9 ولن” ودون :هو كرب نامثعف كادشخوةب رايت>الاوتاوغالاو ءاىمالايتابو شءاطق:

 كيبدمتيلالسرأك :ناوضرج الار ناكو نعول وعبس ةنس ةبقعلا ىف جاجحلا قي رطب برعأا

 0 َّت ,ءلال اعقل بهذي نو او رواة ةوناويدلاب ءاىمال ا عمت اف كلذ «ذرعف شماطق

 نعءاح رجا 0 انآ رشم اسود نسخ از الو مهنمجاحملا ذفنأو مهق نم صاخأ مهلا 0١

 هفئا وط يف ج رخو تقو عرس !ىفهل ةشاىبغقو اناطفق ثايلاهسلاو كلذىلاهوباج 0 رأوا

 ريما علطو مهالجا وتانوزال ان .مطزناّت>برعلابراحو ةبقءلا يلاهحوتو هذاتسا عابنأو هكرااموب

 او مت يدح لخدو لذ: هي ّوطوةمظعةل: قه هلتقف برعلا فلخ وه قاسو جاحنملاب جاذا

 كي.نامثءهشادغشخل دمر نوعاطلاب كانهتاعوامايأا مماقاناحر جةبالو ملارفاستوتلخد

 هتف وعغاودإةو ريضءىلااو رضحتو لالغلاولاملااوصاخك و ة3:كااواكي نأ ةماقمعت او ءادختك ىلإ
 عباتهيفاب كيب نطصءريمالا 4 تامو اف لياةناوابهصصح ىلع اصو ةيقحسنصلا و هحيكوات
 فاو ةئامو نيمالثو سمح ة:س ظاويانباكيب ىلرعمس مابا يفةرقجس:صلاو ةرامالاداقتهيفلباغا نسح

 0 ا ولطاو ىهتلاوصالاباحارصءرودصنءاردصواملكشتم اريمالزيلو

 حتتواغا مها رباهكوامت ةية>شدلاو ةرامالا فوضوءاودإةو فلاوةئامو نيعب راو ناة:سهشأ را

 عع نال يسم ةيواغادإةتسنجلايج رود ئراةنلااغاناوض راضيا 6 تاموم هذادسأ تدب

 تاغامث ةشي واجلا ادخيتكدلقنمث فلاوةنامو ةرشع نا# ةنسرخ اوا يفرك ذم دق ااغا يلع لزعام
 يف ب ه نم عم برضو رماه ند هرفو رصمب نيماكتملانايعان «ناكو فااوةئامو ني رشءةنسيف ةيامح

 هدالب تعيبام دعب رم م لها نه قافتابنيث الثو سمحة :درمص هيلا عجر مث مورلا دالب ىلا ي ربكلاة فلا ئ
 ظاويانبا كيب ليعمساهدلق مث نيثالثو تسةنس يلا الماخ 0 ف نادلوهلتامو هلابع تنامو,
 - اف وذ ريق يا يلا مجرتلا ا ىننةنسلا كلت يف كيب ليعم سا لسلق اراك ناسخ اهب رقتسافةيلبجلاة يروا غا

 ةنأهو نيعب راوناعةنسل اصغلاىف تام نايا اهب رمتساو ره . يلا عجبر مت كانه ماقاف نفلا لودع+ لأ

 نحس>و دكا كيرا 0و اةفلا ىذق ارم ةاكيبدحأو ساطيقكيب ليعمسأ ن“ لك #تاموإ# كا

 اقم واج لسياخو ان مص عبانادخ < ليعمساو يطار.دلا ادختك كيب نوسحو كيب
 كاد ها ناظفدحةس هريخد يدا :ةاو بزءلا لام تد. شب وا- نسحو ناب زءرييك ىدتفاو.

 نام:ءشاد شذ شب واح نسح نبى حنس>و ناظفحةسءتاغا قامت نبااغا دو زاب رطملا» 0
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 ١ ,كارجالا«تايؤ تأ اوةنامو قي: وئد+ !ةس قول ءايه ريغو فويدخسلا طسابلادبع خيشلاو
 ” ة تار هشاوريغو يركاشلا لعتك طباضلا طخلا يف: ا سلال (كنال يدد اما

 مهنمو ماديا م جالا ريماراققفلا يذ كلب نامةعءاوالا ريم ةبحصب اصت ناك و ادج

 يقون# لذ اح سل يف زاحادقو ىدشرلا ف و رهملاليكو ارومىدتا نس مويلارم: ةبحكلا خش

 لاف يواكدال اهلاد. عسي كلاهخراو فلاوةنامو يسمو عسآ ةنس ةنس

 10 اخر ؤهرعش تدب * هيفتأقهب رو# ى خ٠ نم

 اسسناسدنالا ايإعا اره> كوعدامانالا لامأإ

 22 00 يتلا رحيتملا ننفتملا نقلا ويشلا خيش ثدهلا هيقفلاما.الا #« تامو##

 هناه>ويش انرب يف رك ذ غامد ريرشلا هب نيدنسملاةتاخورمصم لو زتيردنكسالا علا ملا يريزلا
 دوحاو يئاقرزا ادم لاو قرشنلا دم خيشلاو ضايف نب ىلعو ىرطقاإلا يدع نب مها ربا ن 8

 رلاىلاو ةردنكسالال ب زثىنوتلاةنود زدممو يتيخريلاناملءو ىمويفلا مهارباو يوازغلا

 باهول ادبعو ىلا 0 9 ىراقلا ضو يككلاو 5 3 ضحعلا
 ريغصلادمتو قيل ا دمحاو يبتكل أامهارباو رن لادا ىلوهرلا ىلعو ينيلقلايقابلادبعو ىناونشلا

 ا + |يىلا]>روىعردلا د2 نبدمحاو يطاولارداقلادبءو للا هل زولاو

 مياس ةمالاعامامأ مجرتملا ناكودتادعسد.سلاو الا جاتو لسأ د مشو يدنسلاو يلذعنلاو يرض

 الل لك د تلا نه نوريثك هنعيو رعافتالاهرمعدق هاظلار ومهم نطابلا

 ةنس يفيفوتيتح سردي ودفيو ىلع ردم لا عجر مثالا وشوناغمرو نابعشأ مب ميقيفةيردن كا

 ءارحدلاب ني رو' للا ناّسب ةمرت: نفدو فلو“ امو نيتسو نيتن؟ا

 حار عراب او نيفو رعملانايعالاو نير وهشملا *'ىمالانم # نينلاهذهيف تامزءركذ#

 راقفلاوذ كم : يلع ريمالا (تام ) ةلاجحال ارو.الا نمتالذ نم ىلع هيلا ل صوامو زاكمالا بس> ىلع

 . ناكمد ةتامهولتقو ءاشغلا تق ودذ اةسأ ىلعاولخداملو كيب ناهثعشادشخو كي راقفلاىذ كوامودو

 0 لكل نحت ئاكف حالسلا اون اهب ,طقد:دااهن وص ىلعأب جرتملالاقف مدقتام«رادنزا: 55 كاذذاوه

 ةلاخلاو تقولا كلذ يفه هاج تا.ثوهتاطن نهك!ذدعورهدلارخآ ىلا مهداّحاو ةيمساقلا ع زهاب 16

 قول رو دهملاو ل نايرأو شماظق كن دختقتلا عمجوه دنع 0 كي نط هم ىلإ ل سرا

 هدمعبو تقولاع ثاذيف هودجو نيذلاةيمساقلااولنقو مهرو.أ ورود ا ع

 مالظلا# خبشلا يفاشاب ليعمسا عسب اناغا د تيب نكس 1 جوزتوةيقجنصلا م نكمل والكف

 هلعجو محرتلا يلا ل_.رارسصهةيالو يباح ا اش ؛نامشع وتدل نيم رأوسةتسملا لاخلا ركسو

 تناطفق سيلتو ن يلو م هبس>روماةلتن هتيم لخ دوم تلال 2كم علق



 ا ظ :
 نيينامصءديس.لاكل- -اماءالا نيدبررملا يبصو نيكل الا ةودقةقيقطلاو 3 اي وينلمالا

 هح رش يف 0-0000 ه5 ى كيانلا ىنغلا دبع يدييسأ ة.سنلا ةموظ :يفر وك ذملانيدلا لاك

 ازيك وقال الامرك"ا 0 سدقملا تيب أ شن ىتولخا ىتيد.هلا يركبلا ىرحسلاهدرو لع ريكا
 لاضصالا عرفلا كلذ قافن قيقحتلاوةنرعملا لهأ نأ: اب هاذغو ى اي رطالا دبع خيشلاهخيشهابر 7

 راطقالا لجيل لحرو امظنوا ضعها 2129 مهف عربف ادي 5 دوجولا 3 ترهظو

 ىلا ناجرالم فرشلاؤ يلاملاباتك |نمهينامل فاسلاكلذ ىلع با داكراطوالا لا خوال

 رخآآ ناك املف لاهل افردي ولاحرابدل نذ ويل ةنهاوما ثكمو لوما با.ث ام سيل لو.هالسا
 ينلاةئاحور ن وكن نأ باف ىردسلادرولاةءارقل سلح ُدجمنلا نم هنداع ىلع ىلفةليل ماق ةن اا
 ةعب برا باطقالاو ةعبرالا ةءالاو ة ةعيرالا هلافلذة .:احورمت نيا كالذ يف سو هءاعهللا لص

 سلجملا يف اسانا يطختي هئاكو هلايذأ نءرمشن لجر هيلع ل>هذاهئانث ايفوهاهينيبفةعبرالاا ةكتالملاو
 ينطصداي تعنصاذام لاقمت هي هيلع ما-ف لجرلا كالذ ماقد رولا م .ءال# مقل عضو. يلا يسون ايت جا

 ةياحور نوكست نا تييح ايفا ىلعقو امنا ىلب لاق سا :|1 لمذا يف رتل اهل لان اش تعنص ام هل لاقف
 كال: ذان الاوةوعدبالا كتيتااموهروضح تدر نمدحا فخ: يمل هل لاقف ةرضاح مان رك ذنم
 ديسلاريعيتهوىتالفاتاا دم ديسلا ىفوصلا ىلولاوهر وك ذملالجرل وددملاوحتفلال_دحو ليحرلا ىف
 ةرصبلاىلاو نانيل إب, ىلااضي الحر وةمحامولعهح:هدقورو " ذملادحم د.سلاوهن دلاولا هتك يف
 اماحاو نيت نمرثك اهدارواو هبازحاونيتئام لا براقت هفي نو تايم جو امهالاو !.ودادغبو
 همي رطلاهذهناك راداشدقونيدإ#<ينفاهربك ١ حورشةث الث هيلعءلو حتالاباوهذا يرحسااهدرو.
 لاق رص>تلخدبالا» يذلا نناز> ن.هللادحنمو اهدئاوف روظاواد دئارف يدباواموسرماقاو
 ىنلاياردتو ميو ل ءاكلايف دب ويلا اك نيعز | دل هن بقا“ .عمج هنأ ينفخ خسيشلا

 ردا قلو 0 اراشاف هللا ل و سراي كنم لاقفددملا اذه ثانيانمدل لاةومونلايف ما سودا ءاللا ىلع
 ها ها تارا قرش ةيزابطق راع تض عو تارم ثالث مالسلا هيلع
 اع راهو ضرالا قر اش. يف ةوققحتو هند ءاذ وأهل نءذا يت> اهلكمولعلاحيتاخ» يتواو تئيسلا نه
 ناقيانك ه.النر خا اًميفودادفالا نع ءلك ان. و دورولارئاسهددممعو دوهعلاناءاسؤر ىلع ذخاو

 اع ارايدلا ىلا ه:ءذذالاو ةراززكد يننكط اذا مال اقل ولطاو داسلاق ار دعت 8

 ديد ادب كنق دع را ركب ورتم» ىلا عبر نيتسو ى دع ةنن خو هت فاشل :ىام

 ةنابملا رن يف هدلو٠ .ونءرواحملاب نذدو فلاوةئامو نوتسو نيدنث اة ةكف ىتاثلا عبو رمش عينان يفاهم

 يناثلا يرذدلا دمحخ.شلا ققدملار رحلا ققحملاتيدااةءالملا »6 تاموإإ# ماشلا ق ثدي فلال | دعب
 يحارصملا دم خيشلا ةءالعلا مهنم نو ريم ءالضن هراع عنة اوىلوال'ةةبطلا ن. خايشالان ع ما ءلاذخحا
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 0 علام سلا # تامو# فلأوةنامو زيتس ةن- ةكبيف ون ةريهث تاماركملو
 . درسلاةكردأ رضانا ةءاراباروئش«ناكتاق'رشالاو ثاما اركلاباحأ ةداسلادحأ يولعلا ركب يبأ نبا

 ًاوعرشملا ليذيف هحرأو سورديعلا نمحرلا دبع
 ادم ناو تام ١" نشف لإ كو هلع ى

 : عبدأ

 . قاد عنيف شوي نيدلالا_حنتتملارهاملا بيجنلاذاتسسالا «تامو# فلأوةنامو نيعا رأو
 مولعلل تم تهجوتو طا اد وجو نآرقلا أر قاقب اسد مانزورل بتنتاك يدنا نس> عسا ىلفلا يح رالكلا

 رهةودهتجاو هنعذخ اويدنفا ناوضر هامل ةمالعلاب ديقتف مهرلاو باس أو ةسدنطاو هم ماك هب ضاي رلا

 طبذت_-ءاف ههودخمتو ا كاردا يلع هدءاسو تاكشرلا وتابب اسما يفلي وطعابهل رادو

 ةحطسالاو لوازملاو طئاسبلاو تافرحنملا مسرو لالظلايفالفاحاباتك فار قبسملامع رتخاو

 مزعلاو ةي-دنها نيهاربلاو ةيءسرلا لاك ثالاب قيم د قتملا عاضوأن ٠ هدمت هذ يفعل

 يفر ردلازنك اءامسواه_هاوخواهلحو رم لزانم يفاضي الضح فاو لاما ن1
 انهو هري_غدنع عمت ةسيأ :ةتالااو بتك هد_:ءماتحاو كلذريغو رهقلال زانملاو 5

 هلل همحر فأ الار ا ةء ءيفون # كإذريغو محلا طخ ىذدن ةرمدلاح ناا ةذعسأ

 ىنخلا ىطاقسالا رمعنبدم اخيكلا نيملسملا تام ةءابفلاةدمعلاو ةمالءلامامالا 4 تامو ف
 رضحو ريمبلا ىفللا ىدق_لا يلعخسشلا وىلالت رقاا يملا دبع خييشلا ىلع هةنتد وسلا لاب ىنكملا
 ىابلادبع نبدم خ.كلاو ىكلاملا ىوار ةناادحأ ا هريغو هتشرف نال هحرشورأ: ما هيلع

 نبدح و ءانبلابريهشلاد دعا هثلاو يوانشلا ىلا ..دل ىورلا ق زارا دبع نبدأ خم .ثكاوىلاقرزلا

 خرشلاو ه رةذلا بإب ريهشلا ىبفاشن 3 ١ يطوملا ملا دم نبدأ خم ثلاو ياحب ريهشلا يواقرشلاة يطع نب د

 خبشلاو ىهدلا نيدلا حالسص نبد#تو يوبدلا هب ر دبع خي 0 مهريغو يأناب ثلا فورلادع ,

 ينذأو دافأوةيلوقملاوةد ٍةفااسوردل ءاقل الرد هةومولعلا فر .« وفووملا اس يشلاوينونملار وصنم

 - «تامو 8فا وةبامو نيسخو ع7 ةةسىفوتيتحديفيو لعل زي و هغيلأتب سانلا عفتنا ودنا فلا
 قلاطادبعيديس ةعباللاةقرسملاراونالاوة.طاسلا تاما ركلابحام ريبشلالعلاو ريكلاذاتسالا تب
 )| ةحدتما 1 رعشال ليمو هل ضف هرفو هفالسا م 05 اوال رفو هنامز بطقيفو 1
 58 0 وذ

 هاوبهرصءءارعش ضعبهحدتءاو تال آلاء امسحي ناكوةينسلا زئارملا مهزاجاو

 افليلاو رسا ءلاينب ثبد.- كرب و * ةدئازناو ىلع متاح كس :ععد

 2 نىقل ىلا درع هبشي دوبل يف# لءر زن هترصب ًارهك نمير 8

 ىفمدعب ىلونو نيعب#.لارمشع يف فاأو امو نب و يدحا|ةنسةدأسا يذرش ءىناث يف هللا همحر يفوت »يَ

 باد. لاءأيه ة ةنياالا اوجردبا مبلك ادالوأ .حرتلابقعأو 0 دمي ديم .مااللخ

 د1 رم ا ةمالعلا بلغ صا »6 تاموال 2 هالايباد.سااةن :ااخ يف مهتدا اد ىلع هتةاللخ لق فارش ةباقنىلون يذلادادمالا



 هك ظ 3 |
 ,ضهرغحا؟ روهنابنسحو هظذاةب وذعل هءلعم دز سانلا تناكف ىنادرملا عماج ةماعلا ان و

 كارئالا نمةعامج هيلعاواطلسو هنماوقذحاع ر و مهجلاثمىل ا ريشي وره ميار صان ٠نايعالا

 .نيئسو يدحا ة:سةح1أ | نب رشع يداح ىفتام + مراصب أ لعدللا ىثخ 0 هدحو مويلعج رخع فوات

 دلوذكم لو زن يولعاب هد. يولع نب رفعج نبهللا د,ءديسلا لماكسلا يطقلا # تام #1 فاأوةثامو

 كاد داعم اماعني رع نه برت ة د ىلهد يف ثكو دنطاىلاهج وتو نيمر ا لخدو 1 اهب و رخشلاب

 هنعونيب ا وةل.ةءنب اوي راتلا ىلع نب د أن ب دمعو يولع ةمالعلا هيخأوهدلاو نءذحأو نيهرا

 داع ارسا تفك اين.ةنشت تاناؤ كلو و رديعلا ن حرا ادبغد او ع 5 5 ديسلا خيشااذخأ

 لصالاوءاو دب شنال هلل | ىنعم رس ن هدانسو رودلا فرمشأو رو رسلا متي هللا ماع اب رون لا علو ني ,رقملا

 ليعمسانبخيش زاويدح رشو 5 ةب رو لادن اقءلا ىلع ةيره ولا "يل ! اللاو دادلا] طقا تايب أ ة

 قطصم نب رفعحسو رديءلا ةمحرتب افيالاو هلل' درع نبا سو ردها ضاقاإفا ديلاة فلا يرحشلا

 هلوق هرعش ن٠وةينايطقلا ىلون ليقود, دعت السام و رعش ناوببدو

 رسعلاو حتفلاو نمالاو ىنملاءاجو * ردصلاحرشناو بلقلا باط يليلخ
 صمالاو قلخلا اند ءداغأ دوذ د يل--#ناو قحاب قادجو ءاجدقو

 صز هبل حم لك يف هنلاو * يرئا.ل كح لا ريسمغ“يثالف
 ركلاو رفا ىن اللا دل < تماسالا نارك الان

 رسلارهظدقن مهدات هلي زي ** ىنأ 3 قس لي ءاهسا هلأ ناك

 صهدلاود كاذرهدلا باب نعي م # دقثيح ةةءقطا ناس الاقاما

 رغلااهد_:عىدتميدق نمي لاو كك كذا 1 نسا م2 يفو

 او رفد د د3يف قيقحتلا ىلوأ ناف * هلي رطبي ردا هللا ىلا اورفذ

 رسلا وه مك ةلادارم ناف * ىتتلاو قدما لاب هللا مما يلع او ريسو

 معاني انيسسحو قطص و ركب ف (ناسالاو نافعراب د# منأو ىاخالا نابشلا هبحصو هتعذشلا رف

 اضي أهمالك نوجد رج نب عرعر يمس كل وخد *نبدب ردبع نب طصمو سو رديعلا

 رظنلاو قيقحتلايف مالا نمءيش * انل سييا هللاد_..عالا نحنام
 ريغلاىفدبءلا يعرتريغلا ةيؤرو * اهؤشنمماهوالا نه مومطانا

 سو رخل ديل اع هلو
 اناس ا * امسيذلا م. لا مهشلا ىلعمالس

 :ارورشملا فءاطاا ىلا نيتاطءأ ابك هد لعمال :

 ركل * منالمجح هظميزقملاو * يهاظمممنماب (هلو)
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 ررحواطخلا ننءالاو ةقدلا عمدجو نسحأو ذخأ«لهسأو قيرط برقأبةءالعلاو طقف طسولاو

 موقملاامنمج ريو ةصاخلا قئاقد تحن مايالا لضافباهيلا لخ ديميت اردلا قي رط ىلع يرخأة قي رط
 يفدلاولاخيشلااهرصتخاو ل 6 ال لتس ابن رك تان قع وتلا ةسيرأ قيقدتلا اك

 هن 6 نمو * اموزاموب ةقيقدلا لامعالاو تافو_سلاو تاف وكلا ل« يفاهي ل جاتحم و فصنلاب 1

 لاسعأ يف فو رعملامالكل ااوتمسااوهلضنو ربادلا ةفرعمىف بغا رلاةمخو تقول معلب تااطلاةبافك

 ةيغبو ةل 1 كم لوألا علا 92 0 هفيرولاتاحردلاو فوسملاو فوبكلا

 افوادج بكرتو اهتاكرحوابهت آهوةرارسلا كال تاكرحيفةء.ظعةلاسرو رمقلابةرشاملا يفر طولا
 ل لامعا تالكشم نع يعامل فذكو ديد كاد سرا لوصأ ىلع ب رعلاغراتلا ىلع

 نءاكوكنيلالثو ةتسوةئامثلث كرحو روذلاو ةءدقلاو برسضلايف رودبلا علاطمو

 لوالا هتاحردوردملاعل ط٠و داءبألاو لاوطالابديد_+لا دصرلاب ةدوصرملا ةباثلا يك اوكلا

 لالزلافشرو مل اظءالاري_:2افودك ةف رمةيس حملا لوقلاو فلاوآئامو نين كار

 0 ع 1 كاما لوديطلاو ءاملاوو لل الط انك نموق جارختتساةف رعميف

 ةلدودلا 1 هن جكلطض نكعالو رصحتال 'يشنريتاسدلاو تاومسلا جارخيتساو لالظلا
 11 .خيبطي واثءشربلا لمعتسي ناكو هنافاخ يلعايصو هماقأهنافو تناحا كلوي هالك ًاةيحوةديدش

 رار هن رك ردنس هلعتسإ مث ريشا سريعا اهنندي وأرودقهن :مالاك من ريبك انا قد 0

 نرجو لاسعو نعسو قيقد نم هر اد ةَريْخ دو هم زاوأ عيجهكن اخلاةدلب نمد ا, ناك و ىلوالا ةخيبطلا

 ماعطلات ةوناحو فو.ضوهدنعرضحاذاو طقف مهفاعوخارفلا د ومالا حةهرادإ لخ ديالو كاذربغو

 ناك ةنسيوالا يدا رشع ىناثىفوت يت>لزملو *# هن ل #> ىلعةجاح د نب رضا + نمدرف لكل مد

 شوحراوكتي ركسعلاةمسقلا بتاكي ريحبلا خيشلاة رراو# نفدو هيا د فلا راو نيسمو

 لوصالاباملاعزاك ىف ومطسقلا يدن ذاطاص رصمةاضق ى ضاق # تاموؤ# ىنيب رسشلا بيطخلا ةمالعلا

 نيج :تاماهج و فاأوةنامو نوسمحو عب 0 ءاضقىلو ع رونلا يف برسل ايف وص عورفلاو

 ةداسلادحأ ملا يقونملا نيدباعلانب زدليسلا# تاموو ينييسحلادب ىلا دنع نادو فا اوتبامو ينل

 يف تيثموها- «يببلا رفج دسلاهانرو فلأوةئامو نيسمخو ىدحا ةنس يفوت ضفلاو ءلان نب روهشملا

 لا فا هادحأ ايلا :يسطاي ومتلاو رءنب هللا دبع نبدو»ء فني ريشلاديسلا# تامو #8 هناويد

 ةرضالا فيطلةح راطملا ماذا خشة ضر ن.ساحو ةيض ر قالخأو ةلودو ةراددص بحاص نكي 5

 تشءو رووثموهاجاضإ أي بلا رفعجديسلا ءانرو فلًاوةنامو نيسخو ىد.>اةنءاضإ ًاينونا# ا

 ءاءلاعلار باك أن مناك رتلا في رمثلا ظعاولا يدتتادحأىقحلا لضافلا لجالا ؟تاموإط هنأ وبدف

 راظناا قي رط يلع ءاملعلا تحارب و را ناك مالم وادللا يف ف ادخال و فو رمل ارامأ



 2 يلا ا 5
 فاؤوهوهو اهريغوةيبطلاوةيناحوراا دما وفلا نمداان وهب رجامهيف عمج كدب ..ءلاعفنأ ديجلا كلملاحتف

 ةينائسلاب قاعتاميف قاد ةفحم يمت لا سرو ةءاديلا ثي د>و ةل-بلا لعالاسرلو هباي يف هل ريظنال ٠

 يدا قامتبا + راتخلا لوقلاو ىاعص' |يوبأب ق زل ف اذدلاة نم ى-1 ةلاسرو قالون دحاسهو

 حتفو د ا عا لك ىلعدرلاىف دب رملا ةفحتو ىهخاشلا مامالا بهذ هيلع جج> كل_ساذو راتقملا ىنلا

 0 اسما يفد نييضرفلا نيب ةر وهثملا قي رطلاب. دابعلاضعب ىلع تاكرتااةمسق ليه شب داو+لا كاملا

 ةرد رو ىحاتنلا عاف لاو رشا ف فوقولاو هعيتو ريقلا تاذعو نيكلملا لو 2يفةلاس رو

 بك اوكلابقاء2ةلامرو ىزغاا مساق نباحرش يلع ةيشاحو مانالا نماهدارا نا عانتنال ماتو اشيدح
 حولوهلز عر هقاطنتسا وناكلا صاعراض> او ةيلسلاوةي وله لا لدانملا برعضب و ةديملا تاعاسااوةعيسلا

 * تامو 8 فل او اهو نيسمحو يدحاةئس نابهش ني رششع عباس يفوث# إذ ريغو ثادملا وةايحلا

 خيشلا عناقلاعرولادها زلاحلاصلا صدلاةردانو رصالاةياشم خش ةءابفارحبلاو ةمالعلامامالا

 نم غارفلاناكو كوقبهنيل اضم: رخآ يفيوا اندكلاد #م خيشلاءركذ ذ يبفاشلا يزب زماا نط

 قامصم خيشلا ىزارلا رخالارصءلاد_هازذا :سالامايأ يف كاذو : دهرا اذكر ميدل

 نان رصملا ياشم نم ءريغودلاولا خييشلا ظنل نههفصو تءسو ةداوشلاهذهبكيهانو يزي زعلا

 اماةمهسفنل يربالو قالخا | 0-0 ءلاو سدلملاول اك املا ىف ف ثقتلاو عرولايف هنام زلم دعزا

 نملبقي الف هرب وهتادا هيف نوبغرب وهن رايز ناعالاو رباك الاىنأتو ماعلاو صاخلا دنعا دقتءهناكو

 ًارقب ناكو جايةحالاوةرو رضلاردق ىلع ه2. ثاث 1 الءلقالو اريك الماي دةلق ؟ع.نآك امان 5 ًايضدخا :

 ءامىلغ اراكهسوردرمض< و رهزالاة را ةيقدانملا طخ 00 ةرواجلا ةنانسلاةسردمب هسؤرد

 هلي نهرضخحاو ةاحصو ةعاجج اروضح ل اكتاذاف كلذءر كي وهدي لقتب سادالىضربالو نيهردملاو

 ماق سردلا متاذ د اويرتلاار ةر, سانام دن :ءو دح ا هلوخدل موشي الو 0 هسواج ل يل لخدو

 امصوراقنلا اذكم : نامثعمأق أو نبسمحو عدرأةن وراهم بدذو لالايف

 ىطفسلا يزاهت نب رمعنيحلاص نبناضءرخيلاننفتملا نقناةدمعلا مامالا 26 تامو لي هتنبا ىلع

 لاما كراشو ىسهربلا دع خيشلاةءالعلا نعو يدنفاناوضر نعذخأ ىب ودملا ىلفلا يتاوخلا
 نشكو رارحو بح و 2مجأو ثريغو نيكسمةطق يدافان ىحودلاولا خ رشلاو ىجرالكلا فموي

 لوسو دي دا ىدنةرمسلادصرل!لوصًأ يلع تاموقملادعاوق وقو 0 رثك هل
 ةديدا لكنم_تكف ةدحاوا ديت رير نءًايش خس اذاونوكيل» قداباهقرط

 صرحلاديدش ناكوةدحاوة عن ديف عيمجا مف فقسنلاك لذ يلعة جل اوأخ من نعب رالا لكي ثيحب ةحذص

 خت ةدعاهتميتكو سداوسلاو سءاومخلاىلااهفئاقدو ةسخ تالواحلا لحو ماقرالا جيتخ هن ىلع
 نكرم سءشلا< وقتب سفبلاةهزأ هنيناصت نمو#هري رم لد اف هإةأرمسعل ىثودو هطغ
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 .سابلاوباخ ثاافراءلاذايسالا تأامو ِ ف !ًوةلامو زيوس حو ثالث ةمسلاوشربش نم هر

 احا ىكلاملا يمهزالا ىناسملتلا ىسادسالايإر ءلادجأ نب يلع نب دمج نب ىلعنب ناني ءندمأ

 نبذاشلا ىكملا ىلخبنلا د نيدمح أس ا لا يبأو ىلا عرصبلا) اسنبهللا دبعملاس يب ءامالا نع ثيدملا

 00 يلعدي.لا و 0 وأ ع خبشلاهنعذخأ برغملا ورص.وؤيمرحلاءاملع نع اهريغو

 هك تام وف فلا وةنامو زيسويدحاة يفوت برغملاو رصهو زيمر اءاماعنءاهريغو ىنيسحلا

 رهام غيابلا ملا ىردن 9 الاريعبلاة مال نبدم نيدلا سمشةءاهغلاري رحنلاوةمالعلا امالا

 يقابلا+_ب.ءخيشلاو يئرطادمت خيشلاويف ودنسلادأ باهشلاو ىناقللا ليلخ خييشلا نع ملعلا
 يلبابلاو ىناقلاناهربلا نع يوز يذلا دحأ ب اولا رهرأ ىرذ كآلاو يحرك 0 0 زا
 ريش اهنمة ديد ع تافلأت هلو ىتنما ثلاد_*أتاهذلاو يواشلا ى< < خيشلان ع اضا ذأ او

 يل“ 1 0 علا لة نبد# أ سابعلا أخي -كازاحا ذو تادإ< 00 اذ زي زملا نارقلا

 ةفياخ نييلع نبدمحو يدل رشلا مران هىلر غلا ينال! هلزنم كالذو امظن هيلع

 ينفلأ ا وزيثالل وقد 0 يرقللا  اطنألا ندبج نيني سحوئمنوتا يقايردا

 0و ةئامو نيعل ل عست ةنسس ةدءأ ا يذ يف يفو' مهريغو يواحءلاد_ نبليءمساو فئاطلا

 ن] كاوبأ ةدقالتارإ رقتثاو ةديد#لا في املا بحاص ةمالعللاعلا مامالاخيشلا 6 تامو و
 م 8نباو ريرحتلاهح .اعأ ارقيبريدلا ىلع خيشلا هن ءدطا ىرعرالا و :اثلايب ريدلار عنبددأ

 ةيءورج الا يلعدلاخ خيشلاو .,ي رحتلا حرشو براملا يب ويلقلاد# خيشلا] ةيضارتسا
 باسغلا إع ىددجلاب روهشملا ىرشوبدلا دم خي كلل نايكارو ردا ثلا نعول. رهزال | يلعو

 ىطم .دسلا يلع خخ أ ىوياَقلا خمشللا نبا ساو هع 318 كلا نعذ 2 ضنئارفلاو

 ىناقالا لياخ خبشلاو يوارغنلا أخ كلاموخأو ىكلاملا يوارفنلا دم خيشلاو يبدل اللاص خيشلاو
 بسلا ماعخ هثللاو يموحرملا يءاربا خب .كاو يتبخرب_كلا مهارباخيشلاو ىخوطلاروضنم خيسشلاو

 يعوحرملادمح أ خييشلاو ىل دلاوكبوبخبشلاو يوما دم نيدلا سعت خبشلاو |1٠ ريشلا يلع خشلاو
 . دمهم خيذلاو يلام ا يلم اادبع خيشلاو ل ارود:هخيشلاو ي رقبلا دج خب كلاو يود: لادم يشلاو

 رهتهاوهلءوهإ_ضف رشتناو رهزالا بيطخ ىركبلا نحل وبأخيشلاو يترشنلا دمحم خيشلاو ىرخلا
 2ك زعم هيلع ةيشاح بتكو مانالا ةيكشأب قاعتي ميغ مارملا ةياغ فيل ان نقف فنص وفااودانأ ودتيص

 ةعل ١ رالاةعالا يهد. ىلع دوةءاا ىل طاع نا دوصقلاة 7 مانال ا ضل ىلع .ذ ىنخامحاضيأو ماكحأ

 ةياغو بادالاحيةنتري رح رش من : باهولا مج ركلا كالا يح أري رحتلا حرش يل رب ريكلا م لاو

 حرش 01 ىلعمالكلاب ي رابلا كاملا حتت هاء جبنملاح رش يلع مخ و دابعلا نه هتمهترسصق نأ د دارملا

 يحسملار وهشأ اهباذكو مساق نبأ حرش يلعو بيطخا د 5 ىرامنالااب رك زخيشال جهنملا
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 ا ولا ان 6 0 ل 7
 1 1 ١ في ادد وسلا ل ' ١
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 ل و

0 
 بصنأا الو هف ىلا صرح دش * فو لالةرد م لكسو

 بترو يجر نم مركحأ هللا + دنحأ يلا نكرت الودلالاب ق
 عمتجا نمفاهئاملع و اهكواع ت1 هنا-ر يفر ع وةلحلا يف ةبيش 3 2

 ةسخ كانه ماقأو للءرلاو رارسالام 01 ا ةيذعاو دع :؟ دعم _تلاور غاكي فب
 ىجارجرلاو ه هيلعأرقو لمرلا ليف ربتعمل ال وهو يدركلاة اولا باتك ًارقءدنعو ريشا
 فاأوةءامو نيعبرأو نيتنث|ةنم جحو هتالقن' فهل لصحام نءضتت ةلحر هلو با سلا ع نهنتت
 وهو موجنلاو مسالطلا ع ف مرتكل ارا ةصالخو موظنخلاردلا فر أب كاتهادتناوةعوراسر

 ف ةسو رحلا سمع هضيتتت منأو اباوبأ دصاقما مسقرت 00 ةاخودص اقم سس خوة مدقم ىلعهبتر لئاح باثكا

 ماعىف قالغالاو سبالا حاضياو قاف هلا ةحنيب بايك رففبا ا ندو نيه راف تسةس كل
 تاوبأ ةسح ددقماو ناوبأ ةثالث ةمدقملا لهحوةّماخودصةموة.دقم يلعهتر قافوالاو فورا

 سودقلا م :ماهأ هس قطنملا ماعيفةم وظن ههلوةتاخو ثيحا.هو لوصنو هدة: ىلع لمتشي بابلكو

 هلواس ارك نيتسو#لناح داعودو سودقلامنههجو نع سو.ءااَةلازاها هسا. ظءاحرشأ مح رشو

 ملعيف برعلا مالك ن م برالا غولب هذيل ان ن ا”نمو قافوالا ماع يف قايرتلاو ودلال يلع عدب دب حرش

 اهصودهلءجو دلاولا+ خا هلا موحر ما لزنع كلارك نيو عب رأةنس فوت د كاذريغهلووحتاا

 طسبلاو رسكلا ماعو قافوالا ماعهنعذخ ا يذلاوهو كارتالا بردبالوأ ن كسف ناكوةينكو كراك ١

 ةمدا اهيلع 00 ل هربق يلع ينبونير وامل“ , ؛ملعلا ناتسدب ذلاولاهنفدو ةيددعلاو ةيفرحلا

 6 ءالك نمو) هحي راو

 ارقداط ضرأن كرا ملف < نسوا يرش ت17
 ارح كة نأ #2 ىن:ديعتساف ىهاطم تعبت

 ةداسلا ٍبيقث يدنفا يبعديسلا فاصوالاو قارعالا ىهاطن -اهلاو لئاضفلا عماج © تامو
 فدعا لاق. طاغت ةذع ناك و هيلع ينثأو هع ومحيف يواكدالاهللادبع خيشلاه رك ذ فارشالا

 هسفنأ همأ نع

 سانىم بالاوذ اهمطق ىثتْحيال * محر ىوذ موق نه هللا ىلاوأ 4
 سالفاو لالقا نيب محهداعقا * ىلع ميركلا هللاد 3 يننأ عم

 يذلاهلادج روثنملاوموظنملا را هل تاع تامل وا نأ هل وقدر وتعلا ءو لاق

 ىلع مالسالاةجبح مهبموقتو ماظنلا ةمعنمهبمو دتلابطراناسأ رم هعلكلو ارطق : :ركاد لكسا لسع
 عم جيحو ا ماركلاةر بلا هبح هو هلا ىلعو مانالاةناك ثوعبملا هين ىلع مالسلاو ةالصااو ماصخالا
 ةنماغااةلمللا يف يف وتين- لاح نس>أ ىلع لزي و رص هىلاداعو فااوةنامو زوعب 1 3 ء-بسة:س مجرتملا
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 رداولاو تاء عال 2 رفلاو لوصاللار ةحلت هه عالطالاريثك اح صفق 0 رقلا ولحناكو

 3 ةيلوتتءملاو ة ةيهقفأاه -و رداو رضحو رصعأا + ١ ا كلا هك :ءىقل" دئاوفلاو ل انشا

 هافاو يتح مولعلا ءالم و ةدافالاو أ نقآلا ىلعامز المو [ل اوم لزيلو مهم ارب يف رازك دموش

 هب أهم فاخو تلاوة او نيسفعو سة مس ن» ىلوالا يدامح عب اس يف يقولو ا موتنا لجالا

 عفتلاهللامادأ معت ا ,ءخيشلا م سل ةشن ١ وت وولا ة 4 07 0 0 رحالاو ققحما مامالا انذاتسأ

 دي رفلا مخ ارحببلاو ددحولا ةمالعلامامالا 4 تامو #3 نس ةيفاعلاو ةحصلا عمهرمعلاطأ اوودود>وب

 ىوكنارئادلا يوانغكلا ىتالغاا دم نب دهم خسشلا فئاطللاو رآ 0 فراعأ. اومولءااضور

 قئاقدب ةماثةف رعمو مولعلا عييمج يف عساو عاب و ىلوط دي هلوأذنغ:ه اقم ارداماما ناك ىادردشلا

 ىوائربلا يلا ونلا د نب نامرلس نب دم مامالا خيثلا نعهدالبب ىفراعملاو مولعلا قلتراونالاورارم.الا
 ريبكلا ان عمو ودوف دش خب .ثلاو مثاد خ 6 د ملا دشلاو ودم دم كثلاذا-الاو ىوأمر غام ءلا

 و ارفسوارش> هتمزالوبدا١ ا 0 أرتدي هطول لح نمزرأم لاق

 4 0 هب قيما هبقليروك ذملاهخيش راصوكاذ دنت ا!يتحوحت :ااوفرصلا هزءلخاف تأ ونس عسب رأ

 ةلك تا 5 0 ثاراض>ّةسا دل || ظافل لام هما واط ةطفط تاماتملا بحاصن كلذىل.: 5

 تةقاوملاوباس1ط |لعو قافوالاو فرحا معو دذب دمت لا نع يتائوةفلكللا مدعو ةيديلاباب ابقاعىنأي

 تاصخحوةناق - ويا اوةيقفولاوة ةرطااهعاونأ ةيرسلامولعلاوةب :راغملاةقير ط بول سأ يلع

 1 ا يقار ك7 هل .ةلآو قط :اوناوبلاو ف اعملاو لوصالاه- اعنا و اردو لاق ع | ةعنتملا هئم هل

 ملا بإب رخ اىلا عويبلا لوأ نه ليلخ خسي كآ رعت عابر الث ” و ىراخع لا ةيلع عمس وهم ل يسونسلا

 ا نال ناك [غودص لا صخب بان 126 نم ثلثاو وباتكلا ارخا ىلا ةراشألا لوا دو

 لاق كاذريغيلا ا ار مالكلا لع يف تيب ةنامسمخو تيب هاا قا سودا خيشلارصاعم

 مت اصولا>رلاةف رعمو ردأونلاو رابخالاوةييرغلا تاناك + اوةيحيعلا د اوفلاز 5 اريثك هن. تت

 مولعلا لي 2 يفةقداص ةبغرو ةيلاعةمه مجرتحلل ناكو نب روك ذلا هخويش جمان روف كاذ ركذ م مناقبطو

 لال تاكا نم طقأ رقألف أدبي ىلع هللا نمامتنا هسذن نع لوقي ناك و بتكللا ليها ماع ففقوتلا
 ديقال روطسلا 0 2 5 ا دوج وه نكن بانك ةءارق تاواحاذا يت جال ص ىف دا

 4 .ثاحو هحر -- ٍّ < أنا اهالعأومنغا رفدنعخسيشلات ا رو لمع ياو ار :ندهتدرأ|«هيف

 معاد ويتحار تقلطو ىو يفهأتقرافا كا مولعاا لم هيف قبغر د مآ

 يارا اطخالام اديتوا يقتردا .ف ماظن ١الا وةطبغ خلا ةراغ يف ىلهأ عم يلاح نوكع م 5 قركو ق ىشحوو قر

 3 ل 0 ( ةءاطوألا 77

 ايدو د الاتبحلا كانتا ءااهركم هلام اذا روننالاا نا



 ل ل
 ةداحس خيش يتيدصلا ى بلا رورمدلا وادع د منملادبعن بدمج خبشلا راخنلاة لس ةءاخو

 مظعداقنعأ هيفمك كلا نب شان لعرب ةوالزأكو هربغو رعدان نبناسحال اوناهزاحارصب# د . ةكاندالا

 اذ ع لاقو همادقأ وهيدي ل ةو هات :هيلعمال لذا: سالا ب هذام دنعوكلذ يلا ةراشالا تمد:

 هسفن نعي ربخأ 5 ى ركبلا خيشلاهلعاو ة + :ةانلات ردك فلك رك تفراو رلاملاعيف هتبأ ار تنك يذلا

 هترايزا لزنو ةينسةيدهدرلا لسرأو دغاادعب ةراي زلا يف ءزاجتساو يلع هتيلكب ليقاف هيلاراث م اوههل ليقف
 هلوق مج رتملا ذا: سال ا مظن ندوارأ ص

 هت> رتقاامي.كارتالا نما د. هد هءاشو نويلان ع تانغدتو #* همهم دعل فدازا ادح 26-

 هنامخأ يعمسسم يف تلخددقو * 0 الاب وهوالا ردألو #* هناكرحاتا هندنأ نسأل ن 3

 هلاعن با رب يف يلخ تغ صو * هتافد عب ديلا ااهسو ًالهاو #* ايحرم هدا احا هل تمثف

 هتانجو ايست رمحاف كلر طعس جي 3 تئطوالا هتةلحو #* هتاربتع ت ”ررج يل ذ يأ راماف

 ايفاحل هفادبال ذأ لاقن * هتايحدياء يعاسقا مظم.و * هتامفالا ماسقالا يف تفلإو
 هتاحفن ىلهتدهأام ييطايف * اهراك هدلعتن يدخ ىلع ط+ * هتذ ةميانعلاوال هل تاقف

 0 ءادتا داجو * هتايهرملا هند تمظعدقل * اهزسأ ىدنعن ا انكنانا و
 حلاتك ددق احن لة ردع اللا رطل تازامو *  هئاب يدنع ناك * يدق

 امياق ندؤألا كا ينءارامو * هتاتش هينلاطب اق رحيلا * اياد هءادقأ ىلا 0

 لاا فسر أطدقو #* ةئيخ دعيلا نع ع رأت تقو * ' ةثالص هءاعتناحذا لمح

 ةديدقأ اذه ذوىفاشلامامالا عرقا ادع ندد اي ةدس يفوند#

 ةدم.لاوةم العلامامالا * تامو## هفر عاف ىركبلا نيدباءلا ني ز ىلا اهبسنو ىو ريشلا هللا دبعخسيشلا

 خيشلانع ذخاىلشب ريبشلا يلاملاىد!ربلانيدلا حال_مدجخيشلارحبملا نقتما ناف:لاةماهفلا

 ىرصبلا نعيو دو مهري_غوىفودماروصن«خ.يشلاو ينرلقلا قابلا دب عخ.شلاو يوارفنلا د أ
 ةناءو نيسمخو عد ١ راةئرفصر مشع عباس سيخ اةل_ليفوت *# نو ربتعملا ارشالا ذخأه“ عءو ىلخلاو

 نبدحأخيشلا يسر دملاودصو نيققحلاذاتسأ ةماهنلاةدمعاا وةمالعلاملاعلا مامالا(تامو)فنأو

 دس خس .ثلاو ى لمارمشلاةءاللاويفاق رزاادم خش ١ نعذخ أ يلاملا يوامعلا يسيعنب د

 تاقناك يوارفنااد >خيشااو يف والاروصنمخ..شلاو يشوبشلا ف ورلادبءخيشلاو يحرفطالا

 عفو يراؤإلا ميك هيلعارقدق ناك و هداز روك اشايهتلادبعهل 000 هين

 باو راهضعبلو ةءارداهضعبل ةءارق سهاوملاو يذءرتلاو ىناسنلاوهجامنبا 9 ادوات اطرخأو

 اياود أ ثداهيقفات امام ١ ناكو ه .ارداهر 0 أ 2 نم حاطصملا 2 ةبفلاو ةزاح'اهيفايلو

 ةيلطلااب عفتنا و هإاحىفةدافالاو ءارقالا رددت يءماربشلاةهالعلا ينوناملو ايقطنماب 00



 ؟بسع

 د 1 ةمالعلا مامالا «تامر »بفن 00 3 ىلع هلل 4 ر يلا نون *كشالب م ةوبقلا

 : 02 0 نءذذأ ريمبلا ىلا يدايزل زيزعلادبعد كمي .كلايلعلا ياش مخ ل اهنلا قتلاو

 ىطما..دلاودلاؤلاخيشااو ىروهنمدلاو ينفاا سمشلا ءزعذخاو ىلب بلا ةمالءلا نع ءىننملا يواذمرالا

 نةحاةمالعلاهي فلا خف 2 ل ماودي راو امة سلوالا عبر رذ رخ اوأيفيفونمهريغو

 يلدلا حتنفلا ىبأنباحاةفلادبع نب مهار رباخيشلان .عدخأ“: يفأ :لا يطغسلا يبددعنب ىىسع خسيشلا نذفنملا

 ريهشنا ىند :+ | ىساوتلا مهاربا نك -اخيشلا ءو ناحل ا .ثلانعو ىع ؛ا_ثاايضَر ذل

 محا ربانب زي زعلادبعد مت خيشلاو ردنكساب ريرشلا ىنيسألا ىلع دوسلا نبا ىلع سلا نعو ىمودقدلا
 0 خيلاو يدقعلاخيشلازع اناذيحاو ىوا:هرالا نيهاشخسيشلا نع - مث الث ىداي زلا

 . خيشلا نعمهتثالثىلاليث رشلا يطادبعخ ثنااو ١ىلالبترشلا ن نسح يشل نبا نسج خيبشلاو ىلالثرسشلا

 ةمالعلاذاتسالا «تاموإلل فأ اوةءامو نيعل رآو ثالث ةنسيف مجرتملا ف قون# ا رمثنلا نمسح :

 1 ةياك ةهزالمهءزالو يل: ابن رمل سيشل يعدحا رضلا ىبناش ثلا ينيجسسلا دم عاش خيش .

 اماظعاماما ناكو هريغو ىنيجسسلا ع واطم خي السمن هتقيط لعام ىوبدلاهب ردبعخ .شلانعاضي 1

 لا كار نعو رانقتس ون مهئاملعو تقول 'ءالض نمريث :كهنعذخ اايقطنما انوع

 دبع نبد نب فو رلادبعخ ويشل' خم ثزيةةحملا ماما ة.اهفلارحبلاو ةءال#لا مامالا © تامو

 داوءامظعلاءايلوالا ماظن دقعةط ساو وءاملعلا يتق ةتاخ ىبنا_شلا ىثيبشبلا ىلع ندم بفيطالا

 فراعاا يماءت هللا ىلومزالون دا رثلا اهنح نابع اهنا ماع ىلع ةءشاو ىركلاةلحلا لا معأنم ش 0

دحو دو -اولملان ءنوتثيف عرقالاب ربهم هلا ىلحلا يلع خ يشلاهلاب
  يلعددرو درننونافن و نآناو ل 

 لل ا راع 7 مهراونأ نس ءىستك أومهب بدأتو هرمهعةرفوص نمد ريسغو يو دبلا نسح فراعلا خيشلا

 فااقالا ليلخ خسر لاو ىحيفطالار ودنم نبد# خيشلا نءذخ! 11 تاو ينام ف دج هنس ةرهاقلا

 لهب عنتتاو دافأو سر دوهل_ظنو هماع رتشاو مهريغو يرقبلا مساق نب د نيدلا سمشو ىناقر زلاو

 اهو رقي ناكيبلا بت كلا يف بابشلا همعم زالولوقنماو لوقعملاهنعاوقلتو ةناثلاة بطلا نءهرمدع

 ىلاغلا ناكل ني لك راع ديال سمم دعو هللا يلا عاطق: الاول زملاو نش>وتلا لاك ع

 يلا ايش فرعي ال دب هنا هلاح فرعيال نمن :ظإ ناكيت> - عمابلاحطس قوأ ونو ةلبانخلا راح يف سوال هياء

 هعضوم أرقي نابهإلسراف كانهرواحو فاأونيعستو عب راةساجاخ ةب زا ارايدلا لا همة ١

 يت أب ناكف نكفلاد ب هلدهنلا جفن هقفلاو ىلاعملاو وحنلاو ةقيقدلامولعلاري رقلردصأو ساج ومدن

 ىسردم بااغهب غثتتاءن ١ امظلا دنع بزءلاءا#لا نم ا رقتوةييحعلات ارارعلا يفي رغلا ىلاعملاب

 قتحءالمالاو سي ردتااوءانقال ةءزالمو ةدافالامدق يلع لزيمو ىعاشلار طقلاءاءاعلاغو مهزالا

 وار سالا بح اس ءامألا ذاتسالا 4 تامو» تفلأوةءامو نيم رأ_ تالة نس يجر فن دن: يف يفوت

 م



 - اكاد

 هي ىلاومهاوؤل
 كءسرنم نوكلا نانوكلا نع جرخاو * كمسابال دوجوم نكت كبح ماب ن 6

 ك..سج ىوطايف قىاو حورلا نءحارو * كمسقهلعجاو كلاك بملا ىلا بسناو

 اا مام لزرمل اهاوحتاو + هاجلا مايناي اوقيفتسا نر هياضي هلو

 هللاءاح شي نأالا ناواسثنامو # ءانوفركفلا ناركفلا نعاوتتاو

 اندص يوطا كارشابانعقو يتح »* انحصاوت نمانعمسام يذلا نك هلو ف :

 اندءص ىونلاب ينيسل اا: حعامو * انحصاو فلو رش يرظادتاو

 كانياخو ا>رامو ىناذللا ىلع د« كاناشا عال ناكول ن وسبق حعاسأب هلو و

 كاوج لولا يصوت لان < * كانمو كتاغاذه عفسا, ناكنا

 كا 0 ءالاو تأ له يف تحببصأو * ينع ىلسست امع تادف ىلصافم هلو##

 5 ةيعقاولا ااا هللا كرات * ينمح رب نمرلاو قأر ىل مجنلاو

 نعفلأو ةنامو نيعب راوث الث ند ه :ءدللا يضرييفوت * هنيواود يف روهشمريذ :كوهو كلذ ريغدلو
 نيةقدملاو نيققحلا ةدمعةذ اسالاذ اكس او اعلا اما * تامو + ةنم نيعدتو ثالث

 يربوشلا دا برشلا نءذخأري رضلا ىما وسلا ىفنار 0 ىلع ن يلع ديسلا بيسنلا بيدا
 ىساماريشلاو يلب ابلا يش هلا نتي ا ذح اوني 1 :للا ىريرحتلاةّللادب :ءنن ن امثعخشلاو يل الينرمشتلاو

 يفاببجت ناكو قرألا بايباشإب ردنكسا ماج اسو ردا رش ك1 داك هس مهريغو

 هسرد ةتاحصاذا ى :,حجسلا دمت 0 .ثااناكو ءاقلالا نسحو 0 ءاك ذلاو ظفحلا

 لكالا ريثل 0 ململاجاتلا ناح.س سلوق م“ هرب رق ل ما فقو و هتيشم ن٠ ضخ

 هسفن نع لود ناكو ةيخ سمةبذعب ةنيطل ةمامع م ب لب ءاهقفلا ىز ساليال ةماقلا لي وط نددلا مغ

 هيلع عمتجاو اسورد كانه أرقو ةنطلس ارادملا ةيصرفاسو اريغ 5 0 7

 ره ىلا داعو ميركس لاو لالجالاب لب وقول غفودماعب اوفرتعاو ه وثقانوهوثحابو كاذ نيح نوقتحلا

 ثالث نع فلان ةناعو ناي“ ا ناعةن س ةدعقلا يذ يف ينونىح دعب ! و سرديو دش و ىلي لزيإو

 يديلبلا ديسلاو فسوي خيشلا هيخ 0 ينفحلاخ.ي .ثلاك د خايشالا نمريذ 31 هنعذ+ ارونك ونت ل و

 قغناو ةوبقلاةءرحيلوقيناكومهريغو ىوالحطلارمعخيشلاو دلاولاخسيشلاو ىطايمدل' خي شلاو
 يف ه>رادب صاف نب قرف يلغزاقلا ا تع بيلاثعي ورمانلاءا داهفهنباجاوزا أمه .لدعدتا

 ف ةنلاةرخخ فدويؤفركذ ام كالذي هييلدو 2 ضل 000 : عافتالاةءر > يربةنال ف كلا

 ىف ةدوجو.ةلء'امذ هو اهكرتب را براش ىرتءراملوغلا ناب نوف زب اهنعمدالو لوغا مال ىلاعت هلو

 *« ل رج 9 -- ١١



5-0 
 3 كناك رح نع نوصغاي جراف *« اتنتف ةساقب :ىنتتي ٠

 501577 كيكت. نم نامالا نامالا © انلع ثرح لاما عيدب.اي
 كيافص نم امسح عبي وانت * اي'اريلا تدلس اهب تاذ كل

 كاذب ترهظ امل سوفن نم * راسخ ليما كبجو ىلع ك
 كناري يوطلا تيم اند ياو  !:ءسفنلاقحاوهجول فشك اف
 . كلانتاب انادحت .اهالب نم * انحرت_ساو انسوش انمي كيف

 ا دلير ط لحن م اناو كلش الو اروط تا
 13 همالكن مو 9

 .ةرهاس كف ىويعو * لزغلاب ديحوتلا طلخأ + يلمأي بحلا يف لزأ |
 ,يلمارغلا يف يمس جو لب * تفلت مكب ىناشحأ نرا * لططلا بيصلاك اهعمد
 ولو ءاقللاب ينيعأ دج * لزب ١ مايسهتلاو لاز * 9 دوفج موي يرابطصاو
 لصودحو فطعاواةلااذ # عدو قوشملاب فالتو # لالا ةياغاي ىركلا يف
 7 تاق نيح يدارماي #* للعلا نم يسلق انشا * اقل ضب هلاتونظم عأو

 هو يلع قف >6 ١١| + :انإ كالفق ٠ نم ان امأ 10 ا يد دق لل>

 ا اذ * لوالا كاأ ىف تنك * امك نوكتاميف نك مث
 .يلاط ىح 3 امو ة ةملس #* ةمظاك 6 نك ترسو 2 لحد ىوذلاىف تاق 1

 اهعمحا ناو لال # لجأ تضم دال ٠ءام # ة_معدال يلا قوريو

 لغتع اهنع انام * تحفام دع فرع * لزالا ةدرو نم همش

 ْ 0 ردح يو عزل رود * للكلا باح نع ائاؤ + ادب حعيلملا باوثأ ب ّط

 لدعلا -ىلا ا ال نأ ايفحس.) ىنآل  الودنعاب * لشرا قر يلاور ن

 مظع ىذب بص مراحله # 0 ان 7 ما يوح١ نع * 0 > غلا باف

 لم نم صالا يب هلام * هدش نم قلخلا يف هلام * ىلمتنعو يح م

 يف روظإ سالا ماسشاو * لثزااو شحلا باو # مقلم 0 0

 | 3 لع .ترذ ةلح #* 1 _يالم يما هله *« لفسا هصاذتشأ يطق 2

 لسلا ٠ ع 1 ةبرمألا < تك ااه َِح

 لاجلا لذ اوركاو ع ]حا هن انو تق

 : لا تاقفن صخيش لك * ىرادو مانالا عم ن "؟ ىلاهق # هاو #

 و رمسدبعالو يرولا عيج نم * ديز دسبعال ينسفلا ددبعانأ



 00 2 ا بع ا

 ناك بر معو ديمصلالا ساطرق كرب م١ 58 ١ برهوم ر را رأيا رد 00 ع ا 3 ١

 ىدحا مس رخ اوأ كلذناكو راوي قواك اون ره قجا:صلا نهذ هةّتفد ةئفئط ا كيس يلع 0 ا

1 

- 

 ه2

2 : 

 ءاشاوهنافو ١

 37 ىجلاصلا ىف :آلا ىسملانلا ليعمسا نب ينغلاددعخ كلارا ونالاو 9 رسال بحاص ريبشلاذاةسالا 2 (
 5-00 ٍق 0 هتافل و ٠نءو ف. 5 هدرا هذاصوأو ةريهش هل 0 فاو نيس ة مس 0

 د# خييشال لصالاوةلسرملاةفحتلا رش ةلأسملاة: وفا, نيم-ةوىدحاةنسيفهنمغرقو دوجولا ٠١

 ب لياج ف ا ؤءوهو تادابعلاعب ريف تادافالاءدر وىنامحرلا ضيفلاوىفابرلاحتفلاو ىدنحلاهللالضف"
 ؛دحللاوحبلاةل زايف حبصلاب وك و ةيسدقلا ةلحرلاو دوجولاردانةيفطلاه قف ىف محض دل < يفب
 دما ماقلاوءاماعلا ةرظنو ءامسلا رطقو كلما سمللاو ىملاحافلاو ةيدمحمل ةقيرطلاحرسشيفةيدنلا
 عم ىت ىاقلاا مح رشاهيؤم زماا ةناثلاو هحرشو عونلا مسأا مف مزالي امها دحا ناةءيدبو ينءيلا سفنلا ىف. 0

 ةقورلا راد كار اسم افعأو نيّتاس رص. .ةياالو يف بغ اراشإ د 6-2 تلاد و ظ :

 ةنس يف هتمحرت هم اسوأ 51 اةقحماملاعاميظءاناسنا ناكو ةرادصلاىلودو

 كلا مامالا 26 6 2 ءامظعلاو راكالاو ءاماعلا نايعأن 0 ( نيئسأ ١١ ده يف تامزم يم ب

 ءا 0 0 5 ذ
 2 امي 3

 م دي

 "ان

 ءاملظعلا در
 لاةةدصق نينصلا ىف تدهوحو خ يرولاهب:تمحتقاال مزاصىلو

 6 ةراشالا هينو هلو
 باقب و 2 دع ىحضا 1 كرش ف برةباذم اًءلغ ن :ماو 03 سو |ةزدحايب 37

 3 لح لاسرا هيقو هلو 4

 لال ارحل ل لع ىنا كأوه ِق مخ 1 اقفر باقلا كالاماي

 للبلا نم شخي مل رحبلا ضئاخو هبقرأ توملا نيك كدحص ١
 فراعلا لها مهتقورإو# 0: :

 لئاج كاذ نواف سلو ا ا كرادَع لف فردا تيل

 لئاس دا يف هارث ىنيملام # لامح يىنغ هلا اوعز

 6 هنعقللا ىذةرهمالك نءو#

 لازغاي هيك اال * كتاف فرطلا كتاف نميري نه
 كتاه بصال وهو هللا هلاص * ناب نءغ ىلع علاط رمق

 ها نيتك نماحهنملكيق قفاءوهولاومر< نيب ولاو عرج ني انهقفاملا سان السا لاو عرج دلوق #

 ب
3 

 و
0 



 1ك ف

 0 هب راعاو ت اوغالاو قجات بملاهملا انامرخاوم .تحو اضيأ اههيسأر مطقو 0ك و

 0 5 امل ناكو ىف مالا كلوب نامي -و كد ر#و كيب مهارب , ىلا عق ادملاو قرا.لاب اان تاقاجو

 )0 لدحف رقاسةرطنقدنع نم مفدعلوأ او اوبرضف عفادملاو قرادبلاتازنف ةنيزاابارفاسمو وشهد كبي
 ع 2 كتالذكو هو من كيب مهارب ايلا 00 ل وجرخو مطا ا الثا

 00 لوظرعت مو هيفاميكلم قجانهدلا نما ةج:صهيفاودجوف كرب ىلعتددىلا اوبهذو كيب ليلخ تيب

 يىلاسهذو اضا ا ه2 ةامودع س قدحءاص كر دة ةحاص ارمفروهزالا ع هاا رطان كم د فسويل

 اوعفرمورلان هروشهد كسيناحي اس عج ' نلوم ريل ادع ودكم حرض أريقف لمحو امدنط

 اودلقو تاك دج !كحك كلذك و ةيقحنت صف *ثاك نامثعاودلةودشرب ةماقالاب هو رمأو هنيقجنص

 لاق اشابلا نام ةئتنلا كلت .تضّقناو رصم هب رادرتفدباشُلا كين نيسح قارشا هظانأ كببدقك
 ىلحلاا دز 2ك ناوضرو يلغدزاق شي واج مي فار لق يقارب م لممل نأ يد عننا شذا كيب نسخ

 كول كب ؛ناماسو اد رج كلب يلع دنع عج و كل ذ يلع هعم قف اناهميظعو رصمما دقمتن ام

 مهاربارعو نوقفانملا تعسوليقلاولاقلا رادو فشاكر اةفلاىذو شاقرقو راةفلا يذ :كينامثع
 تاب الةءاو اددتك قاومردنع نك واج مهاربا 2 اضف انه ادارام اذحت ك نا وضروشي واج

 دول لوس يف دبل تاوالاو قجانصلا تنسنج وةيشابد والا زك نعلاب بزعلا بابوةيرجكننيلا
 يذلا باشا كيبنيس> تدب ىلعب وكر اب اثايلا نمانامرف نوبلطي اولسرأو ةليهرلابةيها.سالاو .
 أشاب بغا رىلا اشاب:ةرفتمو كي واحلا ادذتك عا ا السواء دع ادي نأ ماو دن :ععمج
 0 لامديلع رسكشيلو هسفني رطاخو ناطلسلا نال 2 لجراشابلا اقف كاذباتامرف ةنماويلطو
 .اولسراف اشابلاباوجيمهلعاودرواوعجرن ن وكيام زسح ,يلصلا هل: انامرف كيلطعأ فيك لال غالو.
 انصالخ فرعن نحنو ماة.ءاقيلوي ولزتيهلاو وقف لأن اف لاحضرعلاب ةءرايتخا نينا الب لك نمل
 ظ نيد> تيب ىلا نوخييش يلع لزتب :نأدا رافةل.ءرلايفراصال! ناديمأ رق نفعنا لم كيل زتف انضم عم

 2 هتاؤغأن م اغال 86 رانلابهودر ندح ناطلسلايف نيطب |رملا بزعلاب اذاو هيف دعم كنركي با ثلا كيب.
 ادؤين < ةيحص هيفاب كد مهارباهل اولسراف رفظملا» امن ناز عيد تيل يدرتا تيكا ١

 نه قراييلاو عفادملا رجيانامرف هنماو ذخأو هي ل عجر و ةيماقمئاقلا ناطفق هلع عل> ةيشي وأ الا ْ

 هيفأب كب معارباو ىلادلا كسبدمتو جاحلا د ا مودع قجات طفلاتراسو ةييلصلا ةمحانإ

 0 دع كك ناك دعا يس 11110 فدسوبو

 اوطاة>او ناك يلغدزاقا دخ كن امنعراديزاخ كيب ناوضر وةيلءدزاقكيبدمحا آو كيب ناءةعو ناج
 ريظلاى لا حبدلا نه قدنل ببراحذ تاهجمبرالا نم هاب ًاكربدحتو باهنلعا كيب نيسح تعبد
 ٠ لذدف دم_كلاةهجىلا بهذودا.علا نب ز ىلع رمل باب نم م عاطوهلا أ 100 ءزءلام عزو تح
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 يذلارجحلا همعطأا- ةهروه اع ن اخدلاةلا  هديف يارنءلك و تام ال مويلك ليديلايفدلبا 0

 ا ا "يح تلت دوج ل

 مييوأب- 353705 2

 ْن م مشت : العو مهما ايا رج بملادل ركساات.ءاقاضيأ ( همايآيفو) ىلاولا كلذكو رإ لاب ناحرلا هيف عضوي

 رادرتفدل ىطايمدل كلب ىلع تدب ىفةيعج لمعب انامرفاشابلا ب فدعا رورا درا نوشلابن 5 لو نوشلا

 ىجحانز رو ا |أوعمتج- ا موبريفان يفناك امل 3 ا «ىأةمذ يفلالغلا أو رظإلا 20

 مارب اةمذب نااو ربخأو تاقلقلاو لالغأا ب و ش 1
 كدا تدر فلانا را ءاطق كب

 روه#ج ا فرو ذل نم عت ا ان هو رقحملا تاغاوة دشن 0 ادذهكهلا ول سر تأي فهو رظت و مو

 هي مدهجو هيلا كدي رفحا ل ةف لاقاع مهو رسام هوج رنىدنعمىلا 3 ةحاح ىدنت ءهل يذلا لاقو

 ش.اطق كيبممهارباىلا او ١ هدر هي راشخا نينثا كلب نك ندوه حار: ةاعجلاز اد ليكو ماقفهغامد . يلع

 0 دو 06 !رملاو لاقاهتي رات مذا يلع  ةمباقركسع ااومالكلااذهكى :ىألك وادللاقف

 لاقن نيعب رابربعشااو بدرال 4 4 2ؤ بدأ نا: بعل ١ حمتلا أوم ه4 ة:مولعمر لد :تايلمم زكرلاد] ل

 ريك ىمأ كلذ نم لص واو ريصنال عقال كو |١لاق دالأ. || نو قتتأب يت>او ربصي كب مهارب 2 :

 رأت كإ رع كدب كو مولع“ 0000 دلب ل* ولادنءن «.ه رفا نينامت غلب ,ةنوكيلا غلب ماوعمخ 5

 رعسلاك الدب درو الدلع لع ناكر ملكو اكو مهاردلا غايمرمضحأو ة 4٠ .هجا لى لا ليكولا عج رو طيساقتتلا

 يد راع هيلو يلا شيد رمت او نيق-:سمالرامنالا لالغنيمثت يف ترهظةعدب ل وأ تناكمذ- هو

 2١ ماقمك اق هيفاب كي مه«اربادإشو (بغارا كايدمج ) 3582-5-5 و (فلاوشامو نيس نان َس)لَرَع

 ظوروب يخاف ردنك شع نءهيعاسلادرو مل ” طام-لا نيما كيب دمج ىلعو ناطفقماااثاءد #هياععلو

 6-0 رص. يلا هتبدحأو رضحو ه داق لزق ملا تايد[ لذ ديو د ك2 فن لاب غاراةاد#ةرضح

 ةريوح ناديلا ا نوال ]1 لحو ةدو هر ةبح باشا كيب نوس> نبب 3و 4 1 ؛ صحو ةعلقلا يلا ِ

 .كلذبهنرع 29و نشب واح مهاأرراب يلآحاو كلذملات احاو ةطاامدلاو ةشماطتلا لا تدب عطقدي ري ناطلسلا

0 - 

 يلعو كب ليلخ نواتش مهو م اك راقفلاو ذو شاقر 5ك نامثععداوت كدنعو دل وااو لاقن

١ 

 لاق تلاد ل كراج لينال كف رط نم ننلات نوكي جات هم للاقننإ وبدلا يف يأ طا دلا

 .كبيب نيسح علطو ناويدلا مويناك اماف فرط نمهنال مهرش بلاد هيو نا ناشع عمم اكس انا هل

 لياخ مهرئايف علطو كيب دمت هتبوص و يطا هدلا كب يل يلععلطو هتءاجو راةنلاوذو شاقرق وباشحلا

 ,ليلخد :عةقرفتملا ت تاغأاغا ناهئدرضأ هب املا تا سا طالبك ر<#و جاحلا ريمأ كد :

 امس عسناو كيحأ نك لاقفءالهانك رئ دقدهلل اذ اشثا كال ؛ءلخد.ملاذاملةللاقف كيب

 اورضو اوعرس|كاذك ةعاجلااذاو ى كمل ااخبرضو. ةشمالا فسوب أ بحسم مالكلا

 الو كيب 4 خو ىطايم لاك ب ب لع مايقاا كل اح هاو امر هولتق طالب كل دا رم

 ةلودال ناب ولطمأ لوح رايت+اللاشاباالسراف ةيشب واحلاةب ونىلا الخ دو نييثام

8 

0 



 704 1 م ا 3 مكي خفر دما

2 3 
 د ادختك ليلت دارإ ظالادختك ىلع قر ددت؟دحأ نام نا وبدلا يف هول قو ل *

 هل فشكنا يتحةيضقلان ءصخو مالا كرادد :كيب نا ةعربتلا غاب وناويدلا ىلا علاطو هويرشأ

 - بابكل؛نأ دارأف دصقألا ماءاشايلا نطادذتتك لعل مو .؟ رح 00 هل خش لمعو 5

 0 ع : ا و 4 20ج راج مدعو ىَجك- 3 "قام لسا هلا شب : ركنا

9 رقم ءاشايلانا الاَمو مهدا منعا مهل اسي مهنا .« أنم نيم دهان تكلا بلاطو رولان :ةحك منا
 

 ِ لببقن مهبةيص وااو هي رايتخال أ ن.اشابلا يلعمالاب ش ًّ . واج شاب مهعم لسرأ: انفئالعانطمإملو انة> يف

 ا هالو رز قلع وو زعلا بابيما علا م باشا كب نيس نا من هدا لم نم نكمت لو كالذ

 د ناماَد ٌ بكف فسولا رصقىلالو زالاباشالا 0 كاذدعب اوءمّ -او با ءلا اوه كاملءوبايل ١نم

 فس وب رصق ىلا ل> دن قدانم :ءلاهياعا وعفر 3 0 لادا 01 لخدي
 5 نسح ذخأناب ؛انا ار هددوف

 نايل اغابلاءاقاف ىحرسسلا يلااغالا لقت او اغالا تعبب هلو زن ىلع» ر ك1 رطاخ ىل دع: | شي واج

 ني-> و ثالث ةنس ىلوالا يداج ر هش يا رمهم يف 0 .الوتناكذ كلذدعب رفاسو رادقرببلا تدب لزن

 ره يفرد 0 للا هم اون صو ىلإ و مكحاشاب ىلع ء ز ولأ هدعب م 27

 لزو فأر ةنامو نيس خو عب هال يدا جليا ثكمو نيسمخو ثالث ةنسيلوال يداح

 موسع *يرقو ريفغلا ملا ةرض + ناديمار نادت دلو اشاب ىعل#و رادقريبلا ب ىلا اشاب نه 1م 0

 سان لكس انءارغاو ءارمالا ز يب ند ةزاثا لجال مده ىلاثآ مانا شابلا لاقمت عب بخجا ةرسف<ةيالولا دي
 وتاليا متم تطال الأ اا سلاةرشحو هق> قحيذ لك يطعال تي :اائاو 2

 انادل لو هو قر لأ خييشلا ىلع مل 0 سلمك لا ضفناو ٠ كااذب .هح م,يلعذخا ولالغلاو لاما ص الخ ىث:

 اللسءواركو اماذغ أو ده ام ثلا يلا لس راوق ءارمسلا يلا عاطو بكر مث كني ض دغدعب

 0 هانم او و رلمظءداَةثع ةتعاهيأ :هلناكو مم .ب يف ىتلاةنردجلا فم رواج ةرخأو داعيملا يف هيلا ل زنوت اب صو

 : مك ءءلعفلا اوحالاو 0-0 ءااواتطأو انمآ مانأ تناكو ة هروش4 -ءةلوقثم هتانرتسنسدب يقاغأر 0-0

 : _ ىلا لخدواشا يح * وتم ىو ءاارصقو قلوب نيب لغد زا اةلا ا 51 نامعرمهقيللا لزولز 0

 ٍ ىلع يلع سو رح هيلا اوهلزو 4 .لعما سواشاب ىل اءه ءااعلطو# داعلا ىلع هيك وم ىفةعلقلا يا عاطو و

 قفتإو ايادهو ةريثك مداةتهلمدقو هتبىف ةميلول لمع و راقفلاوذكي نامثعماعدو رضةلاباه 0

 297 طنواضمارمالاز 5 امناوةوعدىفءا مالا نم دحأ تيل زنا !!نامدق”اممف كاذ رين -

 ىهش نا رمانع قل زعنا يملا رس :ةيالويفاش اب ىحيماقأو سايقملاوأ ين ينيءاارسصق ليثم ءاللا يف روضهقلاب

 ىلا عاظو رص »يلا زيفح وىثكديلااشاب دم دع, © يلونو# فا 1 ونيسمخو ت-ةنت نجر كل

 0 رزتويلال وباونيك اكدلاىلعو ع راوشلا يف زاخدلا برش لاطباب نامرف بتكه ءايأ ف 0

 قل !غالاراص ةقؤدو لاك نهكلذل م في نع لاكذلاو راك آلا َّق اوددٌثوك الذي اوداةىلاولاو 5

 ءربزوا

 ّج 0

 اقوي )”ظذ21111 7717777 11 1 ني ف نيا ف /

 'ً و ١ ين عملا ١

 ل

 معا )ا
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 ا يل

 ب و ا

0 
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 ىلا ارئاس] زا عوطق.هشاشو# ربا بأ نهج رخال هاف كيب نامشامأو حابصلايف ا

 كي ىلعنب يلح 0 مه دنععاطو رفواياعر بجاوو ةشن واج ن المهد>رؤ ةيرجكميلا باي

 علخيف فشاك اص لوزندعب'ثابلا يل هب ماطو ةف'اطهعمو يلد: | شيو'ج نحت هذخاف شماطق

 درفلزنو دح-لاباباوقر ا اواتك نيذلا ق- نم جورخابانامر ةءاطعأو هيب أةيق ة>:دد ع

 رحملا نم اياعر بجاوو رافنأو قري :مبءهويل ذ>ءاا شيوا>نسح هتبحدو تقولا ان ىلع

 بجر رهش يف ةعمج لوأ ىهو هدلومةليأ تناك :يعافرل ةيو ازو يرصخلا تي وةيدومحلا عاج فلخ
 مهلعاوب ريضو نسخ ناطمل#لا باب ةلابق بردلا باب ىلعزي رت.اولمف (فلاوانامو يح راوعس ةنم) 0

 رصم ىجان زور و يدنف' ف رطالاد عبزملا تاغأناكواغالا تب ,و:برملا تان زم كلذ كو صا اصر" 1

 هل ولمو فشاك نامدعو كني ناوضر ذخاف ايش هل لسرب ملف اشابلا دعو رظنتنا هناف كد :بحلاصامأو اها

 ىلهمدن ةب بدوادلا ادختك دعو ل.ءمسا كيب دمعاضإ |ىنت>او ىلوا خا ناخ يفاوة:>او كيب ناميلص
 مهيحا د ف بابا قرطنال وذقم» دج وف ىطا:.دل' كب نص تربىلا ب هذو هتءامجب كرف لءذام
 شرواج نح مجم ندح ناطلتسا ى ٠يعرلا لطباملو كانه لخذوهن الب كليب مهاربا تب ىلا بهذذ

 اومهذو كن اوذر تيباضرأ و-خو هوبمفرادرتادلا تيبىلا | وبهذرأ ملاعلطام وادح ًايدعإت
 ثب يفاوعمتجا 0 .-!! نام بابلاىما اوت 1و ملا ايو ارا وعطقوهواتق كلب نامءاسمىلا

 كدنعوكعالطاال اهرشالو ىواكرلا انيعأ طوخ تما تندلاولاقو يناجلا انحف ىلع

 هتفئاطب ب رغملا دعب ادذهتك نأ كش دش 8 يجب ك! ذ يلع دهاشلاو اننايع وان ةارعأ لتقرخ

 ىلا ادذاك ناميلس ءو محال وأ كلذ ند واير ادع نكيل م انملاللاب ف اخف بزعل باب كل
 هول زعواشاب ربك !باولزن ام مث ن .>ناطلسااى  ةيدوادلا 0 دمح.:ءاجءىث يأنكاو بابلا
 أ قاعصم رحل راننأةعب 2 .>عدهو رفسو رغ# ض ىع | ومو نيلوتةملا دال ع ناوح فا

 اخ الوبر اهون ار ةريع ال 3 نيلوّدملا تاكورتم طيف ةلودل نم ءموس يصةعمو ربك ر وخ أرب د

 ' د, نيسمخو نيتثا ة- يلارص::اءلاوماقاف ماب قطصم ( يلو:: ) ةدجىلا اشاب ريك !ب هيجوت ورصم ءلع |

 دارآ رصمةيال و يفر ةّس' الو مظعلا نباي روبشلا يم'شلا اشاب ناميلس هدب ل وتو ظ فلاوشنار
 ا نا الا تا ىلع نإ كيب رمع هلا مدق رمدلا نو كلك ا

 0 كا
 ع 2 هللا كد.“عو س ءاد9 كد محار .او راقنلا ىدذ كد نامدَع لق يلع 4عم ىقفن و رسم

 اال ل رام' كاذر دظن ظن هدعو ورد ةساد رلاخ اىصأ كا ذذا مو قا ادختك يلءو ىلغدزاقلا

 : و ادختكا د 3 لل _-يهلخ كمر ريح عمجف انك نإ ردع ظئاق مهالبن ٠ هياذعي نأ و جاحلاو

 كغ ادؤ كىلعلتقب ادهعكدجا لإ كودو هقلاي عرعو مهل > >او ىلغدزاقن ف] واج مهاربا ونا 0

 1 ا
 هو كلذدمب هنعافب مها ربادرفنا اذاو ادع: هلا دبعب شب واج مهأرب .أو ودام 7 ش
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 :  بمذن 0 فا للتو روت دلل حران وا عتبمالا لع هقناووض ريو بجيل ةيرأ: :>الاو

 ميلتقيف اري دت لمع ' هل لاقو ةئالنلا لق ىلع ؛-.قفناو ىلغدزاقلا د تكن ' مثعيلا فشاك ملا
 دمعتي يف ةثالثلا لق ىلءامهع٠قنتاف ش ةارفلا كب نام. واةباس جاحلا 0 1 ذرىلا يدذذ

 ” راورتن دل توب يفةيعجابانامرف بتكو ىغرف كلذن كيب دم اوف عواشإ ريك اي عالطاب رادرتفدلا كي

 رادرتفدلا تيبيلا هعماوكرو ش.ءاطقكل ب دبش تءبىلا رصعلادعاويكرذ 00 و ناولطاتبسإ

 ةيماسالا نير اص رج اص يلءوةيلمجا ِتاغاوئدحاللكو 1 . اصوكيي يع مهيحصو

 1 يلغدز 'َقلا ادختك نامثءوراقفلاوذ كلم ن 3 مج ا ىواكربلا هت و

 كَم كي دم مأة عفا ت ةرأ مانا خلا يلح عوف ةرشت :! | تاغأوةيشب واحلا ادخي: 0 ا

 ةيشي والا ادد كهتبح وج راخرملا علطنا ذكو'ذك بتك ١ بتاكل لاقولاحض سعةباتاكب ش.
 1 لوما 0 000 0 0 بورغلابرقدقو ضر م _ ديوان رد

 ” دارس *ءاطقكا ل فقوأ ا مو تب بارطب 0 هنا رجلا أ

 مالظو دوراباا4: :>دوؤ ساجملا جاهو برمذلا عقو وهردص ىقةندا ارقلا, ب راضلاهيرمضإةبو> ىف لاقو

 يد ع سأ - ودو هب رض لواةيشي وذ ا 251 عمس أمد: :ءول وت ةا ند ٠لأت ةاقلا لعب منتفولا

 هي 21 نامفلاوذ كب نامةعوهنر دا 00 3 اناس خرتلا يلو بكر واعر مسم لزابت ملا

 ل ىاعلا صعب ناصح يكرو نلددأل ا هيد اعف 0 و و هشاش عطقف فار م

 ادعت امو هلزم«ىلاهوس راف ةيوقذحأ .2 رب ١ نا ذو سه رأع امد تا ا 1ك نا جرو

 72 كيطاصو هعب'تكي ىلعو شءاطق كم دم مهاذاو زيلوتقملا اودقفتو > ومش. اودقوأثماي , | ةمةلث

 1 يدنفا لء.اخو يواكربلا| ردع: 5 وبو يلهب را ادينك داو ل دزاقا1 ادذيتك كلم ع ناحاعو

 ”' هتىف كللذدعب تام يذلا رايتزا شاب :ةرمشع ةمتت يش اسالاو يي ر> اص يلغو ةياقعا َتاَعََو

 00 < ةقاريض وقر ءاف 1 0 عاج 25 امو مىساور اوعطقو مهاد » ني و20 او رعف

 نام م 6 :ءاو هطوو ةطسل يلد ةرمشسعلا نس ؟ورلا اوءضوو حاللدلا قو- 0 بايلا

 ,هنمياطف ةيقدن لاه لع عزي َن ادلملاباب ند اشابلا ىلا فشاك ماد ما اطو نوبلاغ مه ١ اونطونتا

 .ناطلساا يل لزنف بلظتام كلا لو اانأوكالا سال ل راو لافتا نينمتجلا 5 مهاقا ,ةرغي مها رد

 نيظا غابام دنعو نول' غمهخأ نظن كانو هةءامجو عارلأ رض هب , دوادلا اريح دم دج وف ن>

 كاذذا تقول ادؤ 5 نك ١باب , ىلا علطو برغ+ ادع ةعامح ىف هك ا م ناوي

 : هسيفن نع مهفرعف 3 اذه ومش. دكمتال 2 بايلاقرطف ىو درب رايكتك نو َّق ثا ان 1

 ١ ناكناف بورغ ادب حافبال بابا نأ ونون ة 2 "قرم ادحتكلات لون ونت أدل ولرق ادز” كلا ل ف
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 0 و يا ا ع
 ةرحشو ةميدقرود ث:دهورش خش ثلا ةيحانب زيج ةميظعد رج ذابنلج نموراج أ ت 100 تك احح ؛

 ملطو مجمعلا رفس .ريغأ كني ب 5 1 وو ةميظعةرطم ."اشملا دعب اهيقعأ مثةمدقاارصم ناوي دب ةحلللا

 ةثالثونيتةسهبا.ءغةدم تناكو تاكردلا ل أو ةرداد لاومودقلاناطفقاشابلا«-لأو نا 8

 لاطب !اه:ءولانعو دالوأ تابت رم لاطب | مهم اوأومسا صوهدي ىلعواغادرو (هءايأيفو ) 0

 اهم لزتتالو ناويدلاب قوبترئافدلاناو ناويدلا نمفرسه؛ و ناو؛دلاىلا ضية.لاملاناو تايذولا 7
 نامياس خس كلا لاقف هتعاطا بهي ؛,فئاخيالناطل لا سمأ يضاقلا لاق كلذ*ىرقاطفمهتويييملا ةيدنفالا ٠

 'ىشاذ_هوزاطاسلا ا بئاداا لمفو ناطلسأ سنان لعف تابترملاهل_همالسالا خيش اييروصنملا

 تاريخ ىلعهوهترو يرمشيو ءابي راصو سانااه2'و'دنو نيمدقتملا كولملاةدميفةداءلاهب ترج

 الف كلذاط لص رارتاهنشلا تلطعت و تارا لطب لطب اذاوكالذ لاطب از وحال وةليسأ ودحاسمو

 ناله ما فل يو هل _يالهلاطباب مالا ىلو صا ناو كاذ لطب ناهلو-ر وهللاب نءوي دحالز ووك 00
 اذهاشابلالاقف يذاقلا تكسفاضيلا هبئادلالو عرسشلا فا ام لعق ينماءالا ل بالو عرش ةفلاخخ كلذ
 ١ ا اوحالصو مظ.نابرن :ؤ تاهبح ةااماو نام اس خيشلا لاق مثةعحار 0 3

 هتراهسل ةلاطال فوخال ولو «. ثنا نم تابت رملانأش يفاضرغ يواريشلاهللادبعخشلا ب ةكوكاذ ىلع
 اورمص ويلز كو فرس :ىتامتع لك يلعاولش كالؤديف: : ىلع ةلاصماولمح منا مثعومجملا اذهيف

 ىذعدانر لاكي - شءاطة وكم شاور دناوياشيباكي ؛مهاربأةيما ةمع ايفتايترملا ٠

 ىلر جز فلا نب رشعوأ٠ راش - مف ينامتع ف اان عب راو ينك تغلف نيثالثة ةنسنمكي رافلا

 عومدهد- ههالاةواطوبقن كيل كرر فلا ناوذروكي نامثع ىلا اولسرا 0

 لوبقلامدبءاجنا وةيظم تنك لورقلاببا وجا در عجرناف اي ا و نيك اسملاوءارقفلا

 < اقئازلا قعدت قئاملا لس هقلااغإا قعتاو و نرد يعسملاد#نوعاطلا عقووإل نب هءلاظ« تناك

 ا ةنام لهو ىلغدز املا انوع نامثعت دي نم تام ثيحب مس هربغو نارءال نهر دك تاع 3

 ءدتك ءابيف لتق يتلاةتلاهمارا ىف غقوو لعاشملا قل الأب وألا نفدت سانلا تراصو اسنننورشعو

 ا نايس ائدتمناك كيب ظا رياتنب ماه جوز ففشاك اص نا ( اهبدسو ) ءارمالا نم َ

 ةرامالا باط ىلع هتضر 2 .هنساقلا نم ناكو الا كيب فسوي دم ١كيب ظا راتني جوزتوزاشالا 30

 بطاخ وهدا م خولي هدعو :كاذ نأ فكي نا نع ملكو اسك نيرشع ظئافدل ذخ تو ةيقجتصلاو

 ادد حتم”ن نأ ديرت هل لاقو هبل كلذ ىف موقلار يك ا وهو نثهاطقب فو رءملا سس اينسوو :

 ”ةفودك ذخأ روك د كيب ناهنع ناكو انه تءدافاسا وكيلا اذه ةلفغ ىلع انولتةيف ةيمساال
 ةيةد'صلا باطيملا ةمهاتكرحم م.جروةئسلا لمكاملف ماقمْءاق فشاك حلاصاهيفلزئافةروصنللا ٠
 تاوغالا ىلع مقوف عانتمالا ىلع مصن كي دم ونكت كانك هو باطخلا فكل نامثع دواعو ا
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 الوتاحربازلاو روفةلايفنافر ءااموو يلعب ا نالفوك دولا نال_فهاقو يبحاذس هنولوش و : 3

 7 3 ايةبالو :
8 

 0 د :سلاوشنيرمشع ع أرتدسلا موا 00 .نههلاصفن دعب ا ياعايل' و راكهنال مزاقلا 1

 5 : 0 0 2 نأ 0 0

  يفب هةيفراناأ الال وقيو اضع ؛ مهضخي سأنلا عدو وفايرالاويرقلاق وح طاق سانلا يف مالكلا

 ش انوعد ضعبلا مهضعبللوقيو تاهزيتملاوناطرغ هال ا 0 كلاج رخو نامولان رمع نم

 رحبلا يت نولستغي اوراصو ال ارا رعأ علطو ةمايقلا موقت ن أل يقايندل عدوتو اا - لمعت

 ىل_هل :لهتدي ووعدب ودب ونذ نم بوش راد نم مهنمو مهولاوإ خادو نزل اهالعنم مسأنلان مو

 هلوقلنوخف 2 0 ذك اذهلاقوأ كالذ فالخ م1لاق نه *مهس وف: يل 1 د عق ووك ذاو دقعاو

 2 ١ . ىلا بهذ نالفو'ذكموي ينج رخ يذلا رلا ج و رخ ىلع مهم نالذ ربخأ دةوهنالوة“ يد يف نابد 3

  نءكاذو#و ىنلتفافةمام هلا م2: ناوذ #خخلاموي ىلا يف :_د-اهللاقو كلذبهريخاو ينالؤااريمالا

 ش حياض م و يدهو 'ىن عقب يفر وك ذلانيعملاةعجلا مويييلا جرملاوجر لا مهفرتكو ءهسوا اسو

 كلذىفا وعنشت ىفاشلاو قوسدل وعودبلادأىدي سا لاقل الة نيو ولقتا تسل موي

 وحن واظخ لمعت نوءراشو !.:دلانم هعبشن لل ىخأااةناف مهجانعفنا مهللار خس الا لوقيف مهتعافش هللا لبقو

 ءاكبلاك كديضدهن :كبو د تاعضأل نم رص اذكو تانايذهلا نم كلذ

 هلك ١ دمه تالو هدن كنان © تااواثام نيدن راوناقفحس) ىلاريع-ةيالو يفاشاب نامنعماقأو
 نم سل ب ا >> نم مدة هيأ اًدلاهنيالو صو اشاب ربك اب * هدعإ ىلوناو #9 نيشان تقلل

 هلو ةيهذملا ورزاابةسيلمالايخ نيثالثلاو < عانت انتفاخ ناكل < وملاب نكرالو فا ًاوةئامو

 ل و ةلءامملاداسف ةه> نه4-هج و يفةءاعلا ترد: ءبكوملايف همامأا وكرة دالوالا

 .” صوصقملاو شع ىيننا يدارملا وادب دج مشع :#بب راصاشخ الا ناف ىلقدنفلاو صوهةملاويدارملاو

 7 راصو راعسالا اذ دس تاغو نواب ىلر زن او فص ةئامثاب ىلق دنفلا ف دراص و ددج ةامثب

 22 تلطيموس مهدي ىلع واغادرو ( ةدءقلارهشىفو ) كاذلا شالا تندأي لن ىناوإ دلاب صوصقلا ناكيذلا

 نءاركس ءاواسربال وةنماتملا باهصأن مركسملا نوكي نار داد_هب ةظفاحل ىركسعفالا ةئثالثر فس
 ٠ م احدظاب امام دينطص مرسلا رثعلاو رلقف ةروصنملاو حب :طاقرشو ةريحبلاو ٌةزيطاوةيب ورلقلا نيحالف

 7 - 00" ١ 7 1 م دفا رش م عاج نادل “وب نأ 17700 0 ا ل حسم

 001 / 3 7 3 1 / 7 7 1 00010 71 : ١

 1 1 1 ”/راشلا +

2 

0 
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 يب
 ل علا

 هجو رخنآك و للا روش ف صنم يفةيأ داعلا نم ل |عراو ةن 1 يلادلا كب "نسر 8 ةباساحرج

 كب ! ىناطصه كو رشع ةيناور : 2اس رت صاقتلاج راخ ماقأف بجر لذ ءاوآيف ولا

 . مول ( ةحملا رشاعيفو ) نيعب راق تسر لايف رناسو ألان 0 نيستا مون 0. ل 1

 3 ان قرفف سل ا ةدلااهتم تأت رغءادوس ع رتجرخ رمصعلاناذأ ل#بأ ةيعضتالا
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 دب كالو اشابنافعنمناطفقلا س دأو ناوي دليلا ما طفراقفلا يذ كل ا ا مالا لسد 0 :

 2 *5 ' يلااشاب ناهع ل |اطصوو طامسلا نيا جناق يبا كب ليعمسا يلع ملخو هو.خدو ءارمالا 10

 ل م.خوةعلقلا يملا علط واكد شهلاولمعو ةيلدامل!يلارض وم دخلا باي راو ةاقالملا هيلا توجو وتو شيرعلا

 7 0 ء:لماكب و. رزلابرضو يلقدنفاا بهذلاةكسلاطبا و جلاباشأب يخذ د دن

 7 * دوجوملا يلقدةفلا يف دا دارو نوسمحو ةج هفردو توي يضل اكس ك كلذكو ف اصنا ةرشعو ةضئ 1

 00 تاير سسر طواف تيرا وو هتسو فص ةياع فرصإ راصن ة هّضق فادارم2 يف :اساتلاى دياي

 سس 6
 5 كك لامع رألا لادم لكىفةيز ا نم م .اعامودووملاو ىراص:ااري ردحتب ىلا هح وال قدند نيم

 56 نه بتاكلاو' غالا ةيحص .لزي نميفاوروا ثق ةئامنودلاو نوعي -وزناتئام طسولاو'ةدننورشعو

 يتبحصب لزب ؛واجرج بم:؛رفاسما:|باشلا كي نيس>لأ :يلقد الب ري رحل قجانصلا ءارصالا

 ىلود لا فشاكلا هرب رحت دية مع لقا لكش * ءاطق كليب دمج لا هذ : يرحب ىلا بهذي ن.' وراظن 'و زيا اءالا

 ىيلادلا كر دمحم ا هعااقد) كلذ ىلا يارا ”اكلاواغالا هعمو هلع

 سول+لا هب رقَدساو اش لا رضحامدنعو ليقلا ةكريب يذلا هلّزع». ىلااغأ 00 جاوزلامهع

 مداقثهلمدقو بيعالملابا ر أ و مدنا ىلع رش شاقيلا هو رت هرب ناهي د فلا اليد هيد نب عضو

 ثدا ولان مو #3 (فااو ةثامو نيعب رأو عسب دنس نابعش يف كاذو تذل داو>واي'دهو لوبخ

 هورض» افةويتلاىداو يرو ركت ل جر رهزالاعماجلاب رب ط ذرات ةجواضمرلل اوايفنأ # هءايا يف

 ىلاهب جرعو لي ربج هيلعل زف نيب رشف ناكدنا هريخاؤ هلاح ٠ نعدلأسني وامعلا د خيشلا يدينإب

 ةاللدلانم غرفاسأو ليرب> هلرذإو تيكر ةكاللاب ىلص هناو بجرني رش ثءو عبس ةليأ ءامسلا

 خش ثلا عمساملف تارزجعملار ,عطاو ةلاسرلا غلب و لزئاف لس سم يأ الأ هللاقو ةقرو ليربج هاطعإ

 نه هوجرخ آو 0 هبرضض صا لاس ص يبن: اامءاو نونجمم تسل لاقف نونجم تن[ 1 لاق .ةمالك

 نا راماىل هلسرأن ي يوامعلا خي ,كثالهلاقام لثم لة ف هلايو ء تان دلا نامعدب عمس من + ماجا

 لايهياجأف هلأسن اشابلاهبلط مث سادلا نيعأن عهوقخأ مهنا من ءاسنوالاح ةماعلا سانلا هيلع عمتجحاف
 ملفهوا 0 ناضمر رهش فصتنيفءاا“ لا عج هنا من مايأةث ال؟ةياق رعلا ىف بح رماق لوالا هءالك

 ودون اوب دلا ش وح دول: 2 ةباشابلا صف هيلع ودام ىكعرصأو دتماقدب , وتلايو ومان هذا نعلوع

 انايبأءارعشلا كاذيف لمع و مايأ ثالث لم هرلاب ءوقل 1 وءوازن امن لسارا نيوز را ايما

 ايلاو» «مهضء!لوق ثاذ نت خرا وو

 قاب ع.ةجاوت وءامسا ج معوباو د قدوم ىعداو هظ دحاو

 هل_:ةىلع مكحاو للا رز واي مق قحاب رط_ءودص وولض سيابأو
 قحاب فلا اذهاوذرا مولا لدا
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 الطب ذل ةربأ ق ىفحيو © ريل ند رمأ نع ازيا < ادر واغرتالم!ثرو دقو
 ريثك ىلعقاف كيبأ رمعل * قد هيف نساحملا تعمم ه رو الو ءاضقلا هب باعي

 را سييدت ناربزه # ريدتس» ةراجا هتمسو # ليقةس ةلاقأ هتحس

 ريصأ نم 8 زرامل اف * يللاوعلات قتلا ذ'ماغرضو * او لدق لطب 62

 ءيرج دسا هتلتاق ناو #* رويقاامىلاةادءا|تعرا_7 * ضراب ههراوص تعمل ناو

 روحنلا رد اهجوهاروح * قات 0 ناو. *: رودبلا نفث هتلباق ناو

 هدسجم هتوالت عمت ناو #2 ريرجوا ةعز ريبانبا نع 2 كلف امش اه واس ناو

 رينملا ردبلاك راونالا نم #* هارب ”ةحلط ترهاناو « روب زلاب جرلطب دواد يك

 ناعم هل غيلبلا هقطنو # يري رح 'تاماقمامو هيدل * ىتاهنب امو عب دبلا يتعد دب

 رومالا ذيلاقم ,اطعأو #« الع ءالوت نم. كرابت * يرون د5 عا 2 داك

 3 ريخ منأو هع نكلو * فصوزعاب لزهر حو

 ا فانت ربتعكو # نك لك هااندهاو © روهدلا يهد هب انهمو

 الاك هيصحب ءاج ن.ايو *ريسعلا مالا زعثحبتتالو # رفا دحلاف ءنقاناطا

 مم هلتود ا مادأ

 ريشا يد نع كينأ 3 دب اناوق ف ادعى سلف كيا يي روطخلا صال ا يف هنن :هعمطي و

 ىدح رس دلة شا مش 0 رين و ةرازول يف هيض نه هلام 0 هاراصق

 روت قوأ رون قوذ رونو * لاك يف لاك يف لاك * ريدقلا يلؤملا ىوس اهنساحم
 ل اموت رطق وك نب ريذغلا محا هلك لع اكو هالع ىلا تا ةسلو

 ريخالان مرا قش :ج نكسلو * راصتخلا عمت غمسأماذهو * روح 1 6 و نا

 تخحاناام ىلص ل هيلع »ع ريدا هط هةسيت عرش د عبط ع هيأ ك.سد>و

 روت نحر +2 نبأ ريق دس ظاأىهو و تا اهزشن ع رو: ٍطلاةننلأ ناضغالا لع

 : يش هيد ال هالع 2 روكق عاب وذءالاضفلا ىدأ د قال مو حضاو يرذتو

 نإ روهشلاو ا نينسااب ردن 2

 2 اتاامللد ٍق رم ٠ ء'اىصاو تم ١١و ةنيامو نيعب راوعب راةنسرخ اواروك كئااشاب هللا دبع (لزعو)

 يو اردتك فسوب 9و يلغهزاقلا شيواجناؤءو شا ءاطق كب ىلع هعبات و شهاطق كيندمم

 ادزعكم دو يلغدز اًواأأدز< 7-5 هسأ-3 يلع دزاقلا ارز ناهلد دو يلغدزاقلاادختك هللادبعو

 و 1 ةيدوادلا

 يلح ااشاب نامل لرعم“ ( نيعراذع تس قس يلا رع راب اشاب دممجرمتءاو هرير 6



 مدبب 0 : 00 :

 دنا :
 ْن «ممايفووأ م ءاعأ - ارتوامالوو 2 ثد او ؟ ديف يناثلا ل اهلا 8

 : فلو ا نيد 1 دا 0

 3 بأ ةمدراف ةشطعم 0 هللاديع "0 م6 ةنطانلا 4 | [

 1 3 ىلع ديح رمش ن ادوهلو لئاضفلا باب را. نءناكو ةلاط ةنسلا يف رم« ىلا رمذحو مورلابةدلب روك ىلا 5 0 1

 ١ ل هدياصق ضعب يثرصعءا رعش ضعا (لاقو )بدال لاهلي ٠و هذ لرصمءأ رعش هحدمو معلا ق7 7 1

 ع 6
 ١ 2 رسهم هللا دمعي تدمس دل د 1 امد ءاد الو 0

 اصب ن ند طوبلاوو طاو لأ فقاوءوريماتخاو تا ركملالطدأ ةعبا رشلاىلااداقنماط صا ريخاناسنا ناكو ٠

 من نذا لك ريشا يقف[ نعاس وعيد ءاق ىلاوال لعجو ةعدقلا رمهمو نولوطو ق والا باب وقالوب

 ل صالا لصوو كلذ عوج ر ىف ب جت نملك نم! اممذو ةيعرتةدح كالذي يتكو تاوامابلا تانودكا

 و5 نا (قشاو) ةءلقلا مفاده و اك :ذاولمعف كالذل لباقريغ تةولاناكودو# ناطمل#ا'ةي اوت همايأيف ة هني زلات

 هل ب كو روك ذملااشا هللادبعريز زولا ع- با يدنقارونغلا د .عىلوملاىعدة:ءايوا ريشلاهقادبعال

 قادشاود كال هنا ىهش و 7 رورسلاو ىنأتا كئحي د وجر. حورلا قي 5 رةشاي كبح

 رورملا وأ س ولبجلاب مل # نايا و * روطسلااتاحسهل قيفآ

 نيبكلا د ىوَش 1 ناك كح كرتن الورع روضلاط لخو داك

 اناعد هلزأ_ ل هكسحم * ريثك-ملا باهشلا هيحاصو * يلع ىلوملا ليضافل لقو ْ

 قاحرتم كبطل قاسأو « :يبلاو رطل فايحاو 2 0 لضخ فار
 روجالا تامظعمتزحدقن #  مثجو متاففتا مأ ناف .* ريقفلا دبعلا لزنم ةرايز
 نكل مويلا اذه ريغ مويف * يرووضرمأوأ ناكرذعب * انع رادقالا مكتقاع ناو

 روحذلاب ةدوااوخأ يلف ينءحورلا ق:ةشرج.ة:الو # رودصلال حرش هيف دعوب

 روذغ .انالوه هللا ناو د روتس ل> نموهواصودخ # تع يملا ناو

 ريظنلا عطقنم ءاياعلا ىلا + يعاست نهةيحصإ| سفن بطو تن روفغلا كنع 6 و 2 : 0 ش

 يلوم لك يىلوهدملا قي رع «يروبكلانباتامركملالدلس# اثإب هللادبع ناظقبلا بأ ١"
 رووظلا ىف ةريرظلا ىنعت كح # ريهظ ه:داعس ف ر وو هيريشلا لصالاو عبطلاعرك 7

 ا ينلدعلا ماقأ # روز لك نه: :اناص دقمن * هالع نه ةرازولا ت حشوه

 .روننلا لك همزع :ة ةوقب ب تماقّتساْفا رهد كل“ |ساسر د روت دا ةنيعت اهب هلاعم
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 ايتارابعد 2 لب مال تكن ةنتقكلذب ادب ريا ردا قئلازم كاذدعو 1

 مل ةيعماقلا عستن دن ءانث ًايفهنا كلذو تا « رغب هلتق تن دخلو بالا نم بردو ظاوبا نبا يلامجرتملا

 ” انالا اقف انا 0 ىلع ةيصولب ىلروبكلااشإب هللادبعملا رئزولا ادختك نم بوئكم درو

 7 بزع تاغأ لمعمث ةقرفت» تاغ ناك هل لاقاغ'رافغلا د. ءيمسي نانا مكدنعةيشب ؤاطاادختكتل

 "7 لاقف رادرتقدلا شءاطق كندحربخأو ةيشب /والا !ددتك ج رن روضحلاب«بلا لسرأ لاقف ل زعو

 1 سلجاو بزعلا بابي لا لزناف ناويدلا ىمأ ىضقنا اذاهل لباقن يلاولا بالطو روضحال هبلطاو هيلا ل

 1 هياعربعاف هنشي ىلا لدي > هنلخ رو بكر افاشابلا دنع ٠ لزانودو اغارافغلادبعرظتناو كانه

 02 فرعو ةيشيواجلا ادختك هدر واثايااىلا لخدو شي واجلاةىح جرار ضخ آما عطفاو

 5 "د لك او ىبلخ اًئاران ةلاديغلاراشاف ءادلارضخو ناويدلا ىضقنا و جرخو هكرو ةنغاثايلا

 روش ناكواشابيدباع تاوغ ا قبب دص يبال ناكمأ ١لاق ةلودل ىفبحاص كل تنأ هلاففاش ايلادنداحو

 - و لزني ناك-أ ناك«يناتدنعاهعضوو ةي راح ىرتغاناكو ريزولاادختكن ا الا هنأ ينغاب و هلاوح

 انيصوي ل رأهنااشا اهل لاقف مال ابان - اري وادوين الاملا وهن رئاسواه ذأ اب ىدباع لزعالوندنع

 اشايلارطاخ ذخأو كٌواعدو كرظأ يف ان ودك ايس رازل ات يطانكاو 0 وحلا نم ديرئامرظن افك يلع

 '00 ]لا لح وح هتلجارئاس لزملو:هربايفئثفو يل اولا بكر بزعلا تاني صادلث هر اذيلالدو

 10ا 1 فطعملا ل

 | ةةورفو هتءامعاوذتأو ميلعاوضبق و كلذدنعهف ةيرصانلاب هدب ناكو ةبوك رلا سب ناصاا ىلع نه َلَرَد

 ع 2 كيبدممتس + لاا ىو تاضما عميلاولاامذخأو ةعازا ربطت ع طسالات ايىلا هو. سو هبا

 ةاةتابا لا تاخر 1 ةماالا نءهلذو نعت و هن راوحو هتحوزو' م
 ٠)

 ن.ماقواش املا بءتنانعا دعب كلذ هب لعش ناك هيتقدار :ااشاتلا نأ ثيحهمدلا وتأاا ةف نهولأسف برا

 ع 00 ىلاولابلطوادي دشا مغاف لص>امع هلزيغاقو ره رذتداو 35 'تباقنا وبدي جرخو 3و

 6  ريغنم هفرصت ت*+ ناك امل. اك انامرفهتدلاو ىطعأو ماردوانفكنهاطءأو سأرلاو ناو طلاع عوجرب

 7 طالب هواقدوايمت اولصو 8 هولسغو با او سأرلااو ذخافءاسنلاو ت تب اوغالا تازنوناولد

 ش الاهلتقن ل لاذ نامرفري_غزماهتوم يف تاوغالانولتشاش'ءلاهللاةؤ ن اويدلا ىلا شماطق كيبدمم

 هفالخدلقو يلاؤ | ثابلا ل زعو كبي راقفلا يذاثيخ |لّتق ىلع نيمصتملا ةناماثلاة لج نم ناكهناف نامرشب

 كيلامذم تمجرتملا دن ءناكو هللا هر نيفو رمملاةيساقلا نم لل نم رخآ مجرتملاناكو ةماعلا ف

 هتنث ك لبق هدنع نو مذخأنم لص راف ش هاطق كد رم مهربخ غايف بنش انباكد رع كن م ٍّظ ند

 مايأة ين 39 وحش



 ْ 140 - 0 ع

 0 راطملا ملفي وه واغالا ل اة اودع هانسا ارز وذاكل اا ىنعأىلا ا اود عاتمالو زن وارق

 لفستم ناك» يف نادناسأرداح الف ةيححان يف ةرورضل» زينأدار ًادانجالا» نءصخشن!اذاو هيرض

 صخيشب اذا 7 قلطلااو دقوأأفاغال ار بخأف لونا ىلا قو راو دنس ًارابخت يدنملا كلذيأر املف لظم
 لفس أ ىلا قلطل اولزنو هول ةوهيلعاو راك ىفإ رطلوقي وهو لول سم يف سه ادب وللا نمدعاص

 اشا لاىلا» هز ا راطعلا يلعاغالا م :اوم,يلعاوضبةف نا صخشه عمو مجرتلا كب ف سوبا ود>وف

 كيد ربمالا نم لك 26 تام ها“ دعقملا «مهباقرا وبر ضفرا فلا يذل ب ؛نامعىلا مهلسراف

 ىتخاريبكلا سك رج كي دم مآ ىضقن || لنا كاذو يبكحا كيد يناورهملا 4 1
 را وطلاريقلاة ل كام عابت |نملح زتب فان فتخاو ني ركشت هرصم ل الخدو ناروكذللا

 اءالا لس زافءريخ فد ريكسيلا تاغأي لا ىتأو ددعلالاشو ل خلا عاب وتيبلا مط يلخاف ناكولم
 يلعر ظحو لهل ىلا مهونءاك و نيبنالانمصاصرلاب .ميلعاوهرفمويلااو ريضحو ا وال اوىلاولاو

 لوا مارا دووأو ندلا لسو ىح تيل تيت كلا ؛ىفطصم م,.لءبةاق هيفلب كنب ىاطصمو كيب

 نينئالا ىلعاوضنفو ةصادرب يناثلا دقو بره ونيكوامملادحأر :3 كلذب اوسحاف هيفمهىذلا ناكملا

 سلا رز اك بردا تاغ شماطق كوب دمت عبباناغأ اءاخريءالا #تامواإم امهونةدو اهولتقو

 0 تور افلا ىذريمالا تدب ىلا ل اذ دو هبا لادم فز عرك رد رك ذم دقت فصذملالمعل بدأ

 اوهقوم ”اونتخاو مهيلعةرءادلا تناك مئمد ناك كيب راقفلااذاواتقو ةيذدوب (ناماسهعموءاشثملا ناذأ

 ناكملان ماعاد 0 هد .«ىلعرةافهو ر رقوهون> و هياعاوضبمت جيلخلاب هرادنز اخ

 ةنفدوب أل اق تقولا كا ُ ىف ةيفدوبأاغاناياسو يب 0 د هيحصل 0 هتفا.: 2 ناكيذلا

 ليل معساو ارخ ل نو يب.ارششلا ف سوي لاقف جات ىلةناف ناكملاذهنماناوءوق
 ىلاهلمرافراقنلا ىذ كي . يلعتيي ي لاا ا ةومويلا كلذ يف يلااواصو ج> هإ < ىفاغأ

 وبأامأ 7 هديغ 5 ذانرل اذاناعكذكو دعقملا تحس غامد زف كنب نام عىل اشابلا هس راو اشالا

 ةديفدوبأس هذف اقرن:واراتاممنم د>او لك بث ؟رفاح رخو ىبا رمشلا فسوب ووهعنتمتال هناف ة ةيشد

 ج رخو هتامعيناقاروأهل عضو و هسرفب 20 ةساوقلا ضعي يز سلو همد_.ةمّسيب ىلا 1

 ىلا 2 هاو اع 1١ ىلا مت ة ةزغملا ةافاقلا عم بهذو ةيقرشلا ةهجىلا رجنلا تقويف 2-8

 جو زو هزصهلسو ايء_صامواطعاف ناخرتتلاد_اءىلابهذو رفسلايفج رخو لوما '

 يف>و ةيكب زالاب رادىلا بهذف يببارعشلا كلدب فس واما لك تع كه لزيملو ةب وب
 4 امد 1: دقو ىدتفا ندس> نيااغارافغلاد ,ع © تامو# رد هل ملعيموةدم دعب تامو 0

 نحنا هببمو كاذب ةلودلا ن مدر وموسم بدو: ةقرفت :لاذي واغأ ظاوبانبا مايآيف دل

 هلزن.يف هيلا وددرتي رص« يلا من ىتنأي وم ناكو ةلودلالاحر ف ةربشو ديه ناكهدلاو يدننا 300



 8 : 0 3 5 دخلا

 3 0 جو اراةالصيفنومرحغو قرا با ن !نودمت :هلاو نولص اولا عمت ا هنأ ار دقولفا ون ةخاواوةرفتف

 )3 ةنلبشد ب ناهض م ىلا لس نارا زاخلا ىلعنا مث مث كللذب هللا دريل نكلو :مساقلا نأشرهظو مهض غن

 9 كاذبذخ أل مقاول ةروهلمهن و مهلارضح ةمدقتملا ةبصعلان هجارس لجرباذاو هفدجحول ارذؤ

 0 يلعو ىواكربلا ادختك ف سوي و يلغدزافلا شي داج ن معرض خراهناأ عولط ملاءوسيخل مهدنءةهاجو

 رادنزالا ىلءلاقنرادن زا ىلعاو رغنةسك ارح ىد فا ىلراذو شماطق كيب دمتو ىنلحلا ادذيتك

 لزءموينءهد راطان !لاقناغا لياذ> ككواماذ تسال لتاقلا ناف ك دنع قد>:صلامد شءاطق كس دمحم

 هفرعف شا 0 مهيدي نب جار 1 هوذ للام تفو 0 اغأنم

 يقدللعاولموءوتفك وقجعنصلا اول.- غم نيعمتم 2 ماع لعوؤر قلائل اناس انو دكت هنأ
 >0 ماسب ًاودلقوةيق دع“ ملاهو دلة وةماقلا لاا وءاطو فا رغلابهونفدو نين هوملا ىلص»

 هل ناط .ءادند ىلا اولسراودت هردق مدن“ ١ هءافستساب جملا ةراما ن.كيبدمحا ولزعو ٌشماطقَكَس

 خيبشلا ىفاشاب ليعمسا عباناغاد خم تب يفك يلعن ا انفي سودا علا د2
 لقب ةيقحنملا كرب ىلعدي داق يذلا مودا ايئانامرفاوءطقو كالذدعب هديسة>وز زبجو زو مالظلا

 كلذو شماطق كيبريع هسأرب رغحور 2 ذاك راقفلا يؤ تومدعإ سل رح رج كس د تامو ة.ءساقلا

 ناكو مهو: ذأ يت-لاقلإبةب 3 اقنلا مهعبتتو ةيمساقلا ةلود تضقت اوايأ ةدمخي كرب راقفلا يذ تومدعب

 راقفلاوذ ريءالانآك تمل او ةنأاق وتد راونيتت ١ ةنسنا هر ربشرخ اوأيف 2 و راةنلاكذت و

 تاكلرلا لا_ريناكو هملظ مدعو هدارباةلةعمقالخالام رك ابيهم الطب اءاجش اليلجا رباك

 . نيت-هزالاب معلا لهال ل سرب و تاقاجواو نايعالاو ءارمالا عي ناضءد رهشىف يواسكلاو
 ةلاكولاو جاحلا ةكربب ض وحلاو ةنينجلاهباشن نمو ىهزالابني رواجمل'ءارقنلا ىلع قرف”مهاردوت 0

 اهمجو زنو كيب ظاوباتنب ماهو زكيب فسوب ريءالا #تاموالم اهمشرملو هب ندرك سار 2

 كس ىليعمسا ةرةجتصلاوةرامالاهدلةوكيظاوءاكنلا 91 نمكِس ف سوب لصاو كيب هللا د

 ميلا همملا وهسفن4هذرفخ ودنع ا 5 رح راد زاخ كب ناوض رو دنع هاما 5 رعو

 دق نمدرك ذمدقتام لصحاملو نافعا لطم أم سفهولتقف
: متون لاح ىف مهثيدحو مهءامتجا ة

 2 : لزم

 راقفلا يذريمالا يلا كيب يلعهلسرأو يدنهلا كيب يلعىملا مهسل< كولمملا مهنع لقثو ينهرالا كيب لع
 يقإب و مجرتملا تخاف ظاويا نبا كيب نطص»و ينهرالا كب يلعاش' لا لتقو كلذادملقنق اشارلاو

 ءايقلا ل نع ءابخاو ن اظفحتسم تاغ اراطع لجر رضح نأ ىلا نا :>ايفل زر وعاجل

 ناةيداع نهناكو قاضلامحالا نه لاط رأت رشع نعةداي 1 مدا وهراوج رازإاىلا 1ك

 كرف نيب ولطملا ن٠ سانا ءدنعن وكي ناب باس نه كاذادنالو نيهويىف فدنو نياطرايو-ذخأبال
 تالا قااعوعادقول >مهدنعو نيةزوحت نبت معا هباودح وف تيءلاكاذملاىلاولاواغالا



 3 1 عشا 0007
 ن.هج ور>و سكر ج كبد نوب وم برك اعوقووراقفلا ىذروبظوتب راقثلاوةيلغاوياا مايقو

 رصع لع هنحزو اهمز ر:هوهلادب راحنلا كد راقفلا ىذ نيرو ءعوجرو رقلا دالب ىلا هياهذو رص

 017 رااملف ها ركّذام دير مختلا ولتقلاز «ةضوأ ا رج ةبيغيف ةرظاونالاب عقو ناك دقو
 لوم ا نولماخ كاذ ذا ع .ةدوبأ اغا نق املس مهنمو رس ةيمساقلا لسارف ردم نضر نه

 56 او رخل هبا وبلا اب دوالاو خالاو لالا أبو ممنع صحن كيب َر اةفااوذو نوفتخمو

 ع باكر برقو روك ذ دملا اغأ ناميلس متيم اصوصخو ة.هساقلا نم ناك نم لك ىلع
 نيصحنيف ده"جاو راقفلا يذي ب ركلاذةكاو قرشا ةيخىلا يدعو د, راجتلا دك اهدعي ركل ١

 مداقملاو كردلا باير مذالو تابجلاويحاوت ا ,قوباوبالا يلع هةحانصوهءأ سماسلجاو ' ةنيدملا

 نورظتنمةيحداقلاو عراوشل ء*ااوةقزالاقرانلابةلهشهقدنبلا لك ت ه:ليا[اظوصخو سرا ,طلأ

 ةاخلا لامعاو بوئولا يفةيفد الاغا نامياس سكر ح لسارام !ذ ةدلبلا لخاد نم بونولاو ةصرفلا
 مك مرو اكدوا عمتجاو نيعم تقو يلم مياهفاوقفاوتق نكمأ | هجوياب كبي راقفلا يذ لق يلع
 ناو ىلرزنج يتئامو انلأ مهاطعأو ايم ساقلاع قم هشام دو نيك "الأ ممل ١ اوءجو شماطق كيب دمحم عدإت

 عجو ءاكاكا 313 دقو دوما اجو قرط هج قر 1 اوفقروراظن أ ةرشع هيلا مهنمدحاو لك مخي

 مهاوأ :لخاد نمو هب اويلادش ار هدوأ عاب سب ؛المك او.يلو ةيمساقلا نه ارش نيء.سوىاغا ليمل>هيلا

 مهعءاوذخأو ةروصلا يف هباهبش ناكو هي زو هعابهدوالاةئيهاغأ لبا > سلو تاب. لامه ايوةحلسالا

 محو 0 يفكي 1 اولخدو ة هيارقلا هدم ل رلا يلم غموهو ةيف داب اغآن امس

 رمشم وهو نو را يبارشا | م.اق جاذا هعمو دع ملابا سلاح مج رثملا ناكوة ف ديل ىلع ائذبق نولوقي
 لاهاعأ ياخ لاقوع نأ لاقوهنادقأ يلع فقو يدين رفقواملنءا شل ةالصل ءوضرلاديرب يار ,ن
 ةءالا قابقلطأو قحصلانطب يف ةئيارقااةيفد وبأ قاطاف هخيوي ولكي نأ داراف هسا راوفشكو
 شسوحلا يلا دعقملا وه هعم نو يب ادا م ءاق طن دعقلابةنخدلا تدقعن اف تاحابطلا نم م.هءام

 هواتقري ز ولان ىورعمل كيب ىلعو دق السيف ءول ةؤ يو: ثان ىمسملا جا رسأو دحوف روفلا ىنعاوازنو

 اوناه ب .ط قحنصلا هتوص يلعأب لوقي راديزاخلا يلعباذ اوهيفلب كيب ىفطصمءهبونظإ ل 3 اد وهواضيأ

 ىلا ةيمساقلا ضارقناو ةيراقفلا دوهظل اج ةملكلا هذه تناكسف ةعاجلا هعمسو حالا
 تايناوققحتو هضاودهق تعا كلذرادزاخال اوقاوعمسأل مهناف ادبأماقاعدب مهمقي ورهدلار 2
 اوفت>افاغا ل. لو ىبارسثلا كيب فسويو ةيفدوبأ سهذذ مهعج قرفتو م ههوجو ىلعاوجرف خو مبط

 خيبطم دنعراديفاوفتخا مهئايعأن ءءء !رآو هيف ع وهىذلا ظاوبا تنب مناهج و ز كبف وي ناكمي

 ساناايفةشركل ايالان و رعشياف اعيان نارا ىف نوءمتحلاةعاجل خر صزالا

 #«ل- قرح #2 ٠



 3 .. ني للاداججالا تناكوج رجيبأت 4 ىماروهو 2 ةطلَي 2 اراهنوال ءأ لغدزاقلا شي و اد نامذع هعيتف

 : ٠ نمةثالثهعموروكذملاش أ ؛ واج نطصميلعاوخبقفةيث اموقلامدع نمةبار 5قرشلا أمجاوعلط هبحصل 9

 2 .شيواج ىنظص» سأر اوعطقف رمه» ى ااريضحو ا ارا يف هدجوام شوا 6 نا ب٠ممو زغلا:

 لتقف :عابتأن ا رهخ كواموهو يراقفلا كاد راقفلا وذرومالا 3 تامو 3 ك4عم ٠ نسور كلا

 ظ | جلت برع )١باب ىلا كاذرث ًاكيبليعمسارممالا علطاةريبكلا ةنت الا لاصفت دعب روك انلاة عرس
 ' لا ذذا ناك وادب احتل لك رما رماوةعاقلاب اب دنعدواتةفر وك ذملااغأ "لد را ورس قدرا دحتكا

 38 هلحأ نم هذاتس "وو اا اد نس راد زا لعامل اتا زارا

 نهكابب ليعمسا ىناثا| فصلا ذ>اواب طيسقتهل جرخأت هذاتسال تناكو سورعلا نمق فد هل صلخبو

 'سكرج كيببد## تببىلا,حرتملا يوطنافىناجلا ادذيتك ن س>تامودليلا لماك يف ف رصتو لولا

 ظ : 4ب> وبطقهرما يف هبظاخامك و عجيب ذا رارم هبدشب هلكو كيب ليعم س| نم هظئاف صالخيتسا يف هاجر تو 0

 7 نم ينيصلادرظا هف كتعافش لوبق تدراناذ كرطاخ لحال ءامح نك قا كيفكياما هللاقو

 نم مجرتملاب لالا قاضو سكرج تكسيف هل يذلا ه.طعاو ىنبسا روك ذملا كلاذدعب ىلا لسراو كتيب

 ةليمرلاب هئارظن عمهل فقوف دي رتاملعفالاقف ظاويبانبار د غىف سك رج نذأت-اذمادعالاو لشقلا
 ص ر5ىلا ىفن ورصصم نم جرخأو سكر عقوام ك ا 1 صاصرلاب 4 لعءاوبرضو 4

 ىلع جاحلالاوهظئاف باطلا داعوايناث هرمارهظو سكرج عجر تح روظي لف محرتملا بغت ومدقتاك
 لعنوملوال اردغلاة لاح يلاداعوهقانخ قاض ن ايلا هلر ذة ءيو هن وه دعب وهقوسإ وهو كلذب سكر ج

  ملودانجالا داحا نه كاذذاناكو اشابلا ادخّتك سلحمب ظاور ا نبالهلتق وهسفنب ةرطاخملا نم مدقتاه
 نب رشع كب ليعمس| ظئاف نمذخا وةيفوذملاةِ 3 6-5 :مل اهو داةاهد.نمف بصنمالو ةراما هلم دقت

 شيواج دمتو ادختك بجر رضحو ةيمساقلا هيلعدق-وةيراةفأ 0 ريثكلا 4 ءأامغن ةناواسيك

 ٌ ةيفوشك ىلا بك وم اب جراخ وهو هورظن مهنأو اراقتلا عذرا اور "اذنو 0 دنع ةيدواذلا

 ْ جالا ريمأ كيب دمسو هينفاب كيد .' ينطص ملغ لتمر نيك ار مه وا ىمأوةيراقفلا ةبصءهعمو ة ةيفومملا
 ١ : 0 مهريغو رال زق كب ؛ ينطصم وهديس نبأ كدب ليعمساوروعءالا كد ساط.ةوىلادلا كيب لع يعمسأؤ .»

 باطو ىنيصلادب ,نالبقونالص ألق وةيلهالاةيحهيفاكر>فةيراةنلااتاتق لالا اذه نعال نغنادل

 هلعفام لعفو ا :مافراقفلا يذ يع ديب رحنل ابا: امرفاشأب دمت نم

 هذاتسا نباكيب دمج داقودل زعو اشابلا ىلع سكوج لماحتف هقبان مرق مكيطعا فيكق مكع الطاي
 راقنلا يذلا ه.ةلبك دب ىنطصم كلذب ب ب:كوراقفلا يذىلاةدب رح الا زهجوان مرق ة هنذخا 0

 1| راب رطماد_فكايمد وأدحأ دنع ىنتخاو ريع« يلارمذح وكاذ لعفنءاغيخ-الاب ص و لصحا-يهربخي

  ناطبقلاو اشاب ىلعروض> نمدرك ذمدقتامدل ل صحو نب روش نعةدايز يدنملاكد يلعد:ءوامايأ



١ 00 
 ..ناءياسىلااو دعو هعاّمم نم مهنكمأامودتتا زخاوذخأواليلءوردغو هولتقن كليب فطصم ل تق ىلعاوقفنا

 0 هونفدوهو“ كرو ال هديساأودجوهث اخو هكيل اه حبص أ املف هيسلااوعغناو كبب

 0 وهتافلخمج روضحلاب هيلا لس را وجا بلا لو امل كي راقفلا يذلا كاذب ءادحيتك
 مث هماقمتاق لس راف اجرا ةيالووةيقحينصلا هعامتأ نم فشاكن سحهضوعدلةو كلذ لعتف تاو

 نأىلااهبرمتساو اح رجلا لزئا هناوهور وك ذملا كاب نسمح تامو 8ه,صنميلالزتودر 3 7

 ةردادسلا هيلا عجو كيب نسح هيلع شدج مدقتاك اجرج ةيحان ىلاراسو هتبيغ نم سكرج كيب دم غجر
 همايخ ىلع هعم نهو سكر جىلو”ساو ةعزملا+ لع تمقوف هي راحو نكت 3 زربو يحاونلاماكحو

 روك ذل يمساقتلا كليب ناماس تامو 0 :اوأ يف كلذ برملايف تملا لتقو هقاطوو

 لسرأف اجرح ىلبةبرغلاةحىلا لقا |مثةعيطقلاة يحان يلا راسو سكرج كليب دمت عحراملهنا كلذوافن |

 هشابهدوأ طصمارق هتبحصو رك ذنمهيلا ىدعف ةيمساّلا نههعم نو هيلار وضحال هءلطب مجرتملاىلا
 هنا امنو هن اودص لق رج يلوتساور دك لفرع ؛ نمسح م يلازربف يرحم ملا معمل 0 0

 اقلب نعو كي نامتعافربشأو دب / اد: مويلا تجر >وير 00

 تك عمناكو بورحلا.-منييتعقوو اسسهبلاىداوب موءءاوقالتف

 قنكرح لزتو مهمايخ يلعهعم نمو سكرج يلو ”#ساو نير مهملة نه نع برا تاهو 0

 7 جام زو رصفيلا نوع مزمل عج رو كد ىلع قاطو ىف محرتملا كب نامياسو كيب نامثع قاطو

 ا را و كاب نامل حبصأف مههااوب ,_هنوةدب حالا مط تجرخو روشهدة حان يلا هعم نمو

 كا كايا لاو دامقلا لع م انكا هل لاقف ظحهيفانأ سلوي اذههألاق ةو سكرجهعنفةب راحلاو
 هودرو سار اناا فلخاوزاحناو مهم ةسو انك لال ةدي رجتلا يلعم->هوبكر رم * يئامأ

 .ضرالاي ا طقسف» ليف داصربهداوجٍبيمأ ةثااثلا يو مهمزهونيترمديلاا ور مقالا

 يق>يعرلاماصخالا عداتو ارح ترك عد لاند ملا ضعي بهذوهكيلامثو هسفئأو طهي

 نيملاس يلع محبف اعقونةفئاطلاو اه ندص ان( شاوطلاو داو كولم يوس هعم قد دلو هلوح نم قرفت (ش

 قيد . أ عقواملف | ىميشاادنءامهونشدوا,غامداوعطقو ناو.صلا ي لاهو ذا 0ك

 دا ا ل ودب واز ايمان اان رح ىناامفل وتاريخ بحاص م>رتملاناكو لبجلا را سكرج  لكراف
 تاوكنا اويل طا حا فقوم لطب اودابلا جراخةظو 1 ودل نر كلاش وذو فاش اكل رة

 أدخ 0 رمايأف ةملضلا نيك رج هسلن ةشاب دما ناك كرا < ىباطصم ي رق 1 تامو 88 هلهللار ع

 نه عقوامرصمم عقوف يلبةلاه_جولا نم بابلا دئاوع :عمجيلز و يكفل تالا

 قركلا هجم يدعو روك ناك نامياتمىل استلاف ساوتالاواذ خت بح رو ا رشا
 ,ىلقىلااو راسو بك ارملا .ميلزتوةبارقلا فئاوطلاهي ءلاعم حاف كلي ناسيا ياتو ورحل تيرا :



 0 3 000 5 1 ا هلم

 00 .اتالارغ 0 لاو افصن نوثالثوةعب ر وذ ام ىلفدن ملا فر صواطأ ربق نب رشعوةثالث

 يفاوعدوأو سنك لد زو ةكس يلع >و ىلقدلا ةاانكسهاطعأوىلو نيل كسه نم ياطو دواد محملا

 5 اشابلا لعقرفوهرمأ كا هروضح لبقرابخالاهذهبدوا د ا ناويدلا هنازخ

 1 ش اولاقناويدلابءودر 3 يرفاملف را لاو كا جك , دهتواشابلا ادذيتكو

 : ىلعا رظاناءالان وكي ؟<1كلذ < اشايلالاةفريغتي النا راعا تامامأو 0 اارما يقانمط ًاوانعمس

 عملا دنعبهذلل نو دروملا عمتج | شالا ل زعاملف 0 ماوهو اءا 0 ' لجال هنا رضلا

 لغشلالطمتو بهذلا باج نما وعنتماو ىلق د:غلاةكساوباه منال ي رزتجلاةكس جار خايف هولكودواد
 بهذالاب رفهل لس و ةزيجلاب هراديأ !اأاهذ دال عماسو 0 زإللاةكسهلجرخأو ماقممئاقاشرف

 نه صقل و ي رز فلا نينايوكت امفسلا ةل.اواموب نيتسيف برضو را>تلاانمبهذلاو عاتصلارضحأ و

 تراصن ب رضلار ادة_فوشكو هنو د ئغقو سهذلا نع نم هيلعامدد سو ةحلصملا عفدواط | ريق هراع

 داعاملفدواد ىلعام اب دمج ابمقنف ةضن فاصن |ةسح ردع ةزيطا بر.ض نولوق. وديف فقول فرايصاأ

 نام ةنسةرخ الا يدار او | يف كلذو هل:ةوهيلعضبقراقفلا يذو سكرجةسقا و يفببهاملاىلا

 لها كك .ب مهارباك ا نمهودو ا دما ريمالا 6 تامووإ# فاأوةئامو نين الثو

 هع سالتو ا رع معو ثالأن 1 روش نإ 1 د ,قحدلاو ةرامالادإ 5 ى .ىساقلا

 ل ل سو رك اا شوملاب ءلزءوي رادرتفدلاو ة هأريعتم ءاواج رجل: كا

 أ ملفهنردةد حانب يزاغنبادنعل زو برعلا دن :ءماقأو هنع فاختجيفال دالب ىلا سكر >ب هذال ورمدم

 هجوت هنأ أرك ؟ ذوهدلو ىلا حيتافم بيناكم مبعم لس أوكل مث نمت ها 0 ا يل رغملا جالا لدو

 ل رأوم ماع ضبقف 29 ناظف-<: ا ا ماوأزت يف ١١ ة:.ةسلا تلصواملفدل هأمس ل >ر يلا

 رسعالاك ل د نبا راضحابه سعأو هرقل 0ر1 نايل, ريخأت ناظفحت سم بابا م 6

 :نبرم ناكوهو نيراانش ورد نادت ءلاملانأ رقأف هوقاعوهوسدحنهناق رعلاب هس يرعأف 100

 قيدانصةثالث هدنعاودحوو هرادىفام لك اودخ اواليل هياءاوم هو هيلااواسراف بنشيلا كيب ميهاربا

 ١ دان:ءةرصوهنردب رعدنعة م لقبك دمح اكزيملو طايمد يلا كيب دمح | كلذدعب اوفن مر سعال

 مهيااتج رخو سن رحمهلا عجر قدحهذشادشخو سكر ج ةعاض قاب كإذك و د .هصلاب# راوطأ

 ءادهشلار و: دنع نئدو اسنهبلاةعقاو يف فل اوةئامو نيعب رآو نيتنن ةنسبرُلا يف تةوديراحتلا

 سكرج كبد بو رهدعب كيب راقنلاوذةيقجنصلاهدإ3 ىطايمدلاكبب طصمريمالا #4 تامو
 ناويلس ىدعق ى رحسأقلا ك :ناملسا جبن اكواجر دن ل راهم ذب ها ىنطصم هل لاقي ناكواحر >هالوو

 ةيدعتلا ىلع 5 ! يطصهرممأ د 0-0 : ملف ةر ٠ 5 برضاو أ شلل لمعإ مونلك رادو هدا يقرشلاربلا ىلا كيب

 >2 م امسوول شارو كلي ؛ ناميلس مهلسارف ِر نيو :ةملاعابتأن له .هسائدفئا اوطو كيب قطصم عانتأب !اذناكو



 0 دز -
 عبات فطصميلامماوتإ 1 يجانزورلاىدنقادحأ مهو هيلعا ارضبق نه ىلع أوضيقو مد

 ةايخاب يدينف اذهأ سرا راو مهسدوِر ل راواساتا مهنم لاقو مهذخاف ماقمماقذنا رطلا يف ناكواغأن اوض و

 ىلا رادرتفدلا ىد_:طلا كيب ىلعهإسراف يق رد مجرب ىلءبك ار وهورادرتفدلا تي للاةباورمجيت

 اثومتهحر را ل لجر نهديرد هلا اذه ىنع ءجرخأواداوج ينيكر كل: د ىلعل لاق ةذ راقفلايذ

 كااسإو هبطاخملو هيلا تف ل وصلا» ذه ىلع وهوراقفلا يذلا ور مك انحرانك

 تابف هادخ:ك ىلااشايلاهلسراف ماي |ةخيتمقا ولادعب كلذوناويدمويناكو هيدي نيب لثمف اشابلا

 دج كلا هزار الا كلتهوقتحو ةعلقلابهسخ ناطفحيتسم اديك يلال رم ةلملل اكلته دنع

 ةقيوسلاهبو نيا عماج ا مةيدوادلا برق ره ىذلا كلي نيجالتي وهات وهواكدو هونك و وواسذق

-- 

 نق ايون :كمدتإأ ارو هك نيرخآا وهو ناظفحم :سماغأ نحر لابعد وهو نيحال قي وس ةقورعملا

 4م انزورلاباس>رردف يداها بعدما :زورل'ةب تك ف هدنص ل دلو 1 دملا ىددنادمحا فقو

 ىخغقنأ انو قايلاباشايلادعتذ اسك 6 رانا يدقاتسا تاكو م نينا ت 0

 نم هيلا تكشو كب . راقنلا يذ يلا ,حرتملايراوج نه ةءراج ترضع ةنسلاو هيلع ىقمو كاذرمأ

 اهنأعم ًايئاهطمي ل وةيكم اج مسادوسلاو ضيبلاىراوخلان م . راج لكل يطعأ ناو يدنقادحأ ي ١

 1 يلا كييراةفلاوذ اهامرافهرئاخدو اهديسلاماهفذأب نانا رحل وةعدقلاهيراوج نم

 ابعم اولزب اودهاشو يذا اقلا فانو ةنزلا بتاكذخ هل لاقن همودخم فرعو هتريخافاشابلا

 ىلا اوءلطو ا بربف موعم ةي راطاو يدنفا ديحأ تيبىلا اولزنف هو ررحو كلذاو رظناو

 ةأبخلا طالب ىلع مهن *ءلطاو روصخحلاو طاسلا تعذ رو ةعاق يلا ةيراجلا مهتل>داف م رشا

 تايبهذو غاص»نم ةريثكمأ, 5 ابخلا كلت« ازهر وتس لاو دقداوءوجشفو باطن ل

 ينيصناوأو ةسيفن ةعتمأوةي دنهة شق جقب وةشلك رز ىعو جورسو دوعو رينعو ٌواَوأو تايضفو.

 لعاو ةدوجوللا ناسعالا عييباشابلارمأو كلذ عيجحاوطب_ ضف دوقنا سيك نإ ومشعو عز ودا و

 كالدلءففاهحو زب واهزهجنا يخانزورلا يدق ساد هعره ءأوةيكماج نيدساو ىلةدنفةلام ة هب راخلا

 نك ارا رحلوا طيش له رع لان اة واكو فاذا ىجببرجد ني تاموإل هءابتأ !ضعبلاهجو زو

 اسك نيثالغ اغار معدل لاق «صخشلي واو نانا عمار وهديسدال واالا ادالوأ بقعإلو:

 ةئامسح م هزالا يروالو رانيد فا اك اامنم كوام لكلو لارا 1 لاك ىنلاب نحال

 هقنخ رادع ى>اصدواد للا 6 تامو# تففاأوةئامو نيئالثو نا ةبس ناضمر نب شع يف يفوت * راشد

 يذلاوهو هوقتحو هناقرعلابهوسح ودا ءاوذبقف سك رج كيب دمج ورخدعب ي -:ثكلا| شانه

 0 ىوررلارابدلا نم ضوه تفلاوةناو نع الثو عسبس ةن_هيفو ةءدوادلادذلل هيلا

 هرأ كنب ل يفد فص: :أاو ىلق دنفلاةكس متبع و بر غاراد عانصو راب ,عيداصو هنا رضع



 8 كيا
 0 0 1 0 ةنسنابعش ةياغةيةجنصلاو ةرامالا دلت كوب ظاوبل عابتا نموهو رغصالا ينم: يراض
 70( لمتو ةيقحنصلا ند ىفعتساف كيبل عمسا هذاتسان التقامو ةيرفلا ةيذ فوشكأ ننلو فلاو ةلاكو
 ” لا كسلابارسأ رئاسو ديعامثرومالا نءىمأف لخادتيمو هل ككل :ءاو تزعلاب أب امر
 2 ناب زعادختكدمحاريمالا ة6تامو# لفل |و ةنامو يغب زازا قدا ةنس ماسالا زاد فر ونوم رلا

 7 ريبمالا نيبو هنبي ناكو ةمرأ ارفاو ةملكلاذفان نيروهشملا نايعالا نم ناكو ني رححبلا نيمأب فورعملا

 اي رمتسأو مج رئااذك ؟تدّحكم ؛ ليعمس ارهظاملنهه ركب ناكوةشح و ظاونانباكيب ليعمسا

 ةيئادختتكلا يلون هش دوأ اب لمس هئاقدسأ ريك انةراموهل اكرام همسايلامضنا مث

 يلا ينن م 0 ركب ل ءمسا لئتقاملف هتيد ىغو كل ةسحاشلا !اثنير لان يمآ لمع ا

 هلاوامرأف جازملا ف يعض كاذذا ناكو للفن ا داك ىلا ربا رصعتو بالا دي راتخا ةفرعم رق

 1 يلع لطمتاداسلا بردي هلزن.هياعاواخدف رف : يتئاملاو هعمو شيواج كشك ةب ص نأمل
 ٠ انامرقهلاولس رآمث ديقجلا لاءولسرأو قالوب لادلوح مهوهتعاسن ههوبكرأو ةلذغنيح يلع فلا
 زهجن ايدل مالا< ذو ناطفقلانامرفلا عموب ها رادرسوهواءجو ىلعى راص عم مد -ءلارفسيلارفسلاب

 1 اس 1لو صوتي ردتكس راقب نو ع االول هي انتكم الا ىلا قا مرتان وهيش

 لدواملف لوبمالساىلا مهعمرفاسو ركسعلا تلصو قتحاهب رمتساو ةيردد 5 ايلابهذفنيرفاسمل

 يدحاةن-يفيف ةوتنأيلا كانه ماقأف هن ذاق دودتو كسلا رفاست ن أى لام مالا يف ةنذآتسا كانه

 قذاملاب بقا,وريغصلا كليب مم ءانعأت ا وهو مساق كيب ىلعريءالا # تامو 9 كفااو ةئامد ندخل لا
 لزنو كيب مساق نعاض و عةيقجنصلا اذهاياع سكر كيب دمع دلة مدقث اك اسنهبلاب كيب مس اقتامانو
 جرخ نههعمجرخو اب راهرصص٠ نه سكرج كيب دج رخ يت> -اريمأ لزب ١ وهظئافداطعأ» هبصنمق

 ارق عرج ااهج وزو هبت امو ةمالس خيبشلا رك يف ةلالوت ارماغسمب ىتخا نميفمجرتا ا ىنتخاو

 7 مجهف ناظفحتسم ثاغأي داب اغا اميل ريكا غلبف فا والا ضعب لثمهوج رخاف يلي اانا راحتلا

 1 © تاو ف هيلعل دب لو هرمأ مك هنوكل موكلا بان يلع هقز زوغنامجو زدجوواهد يلف ةارملا تدب ىلع

 ” ادرس دختتك ب جراودلف سكرج رف ضقت اهنا كلذو يماوقالانامياسادختك ب جر ريالا
 جرت سب وسلا يلاابهذيل كربلا ىلااحرخوامطامحاوامهر اوم ازيجو قي ى.ءاوقألا اولطحو دال

 ال١0 املقو امهالكو لدالا رخآ امهارئاق بالام شي واجه تبجصو .ءاوغالا لم قجضصامهلا

 بناك يدنفا دما ريءالا # تاءو ف بابلاب لاما تيياداملسو امهعاتم نم هادجوام اظيضو

 كيب ؛ راقفلا ىذروبظو سكرج ةعقاو يفي ح:كنلا أشايدمم هق:> ىج رك ذنلا يدنفا دم نبا همان زورلا

 تذخأو نيعط ةنملا ضعب عم عاق افاميسجناكو نادر ويم أ عم ج راب راهرصم نه سكر رج ج رخاملو

 قاغملاب ةخسن ىف قفملاب هلوق



 ا

 هنت
 جدك ةرالعسل لعناكوللاوهارو اهحو فشد فاشاب دم ج رخو يبن يو هفاخ هيدلاو ترفحو

 ارخ تدلؤكتيا لاق ممأ تل او كئبااذهاطلاقو همأيلا 3 ةتلامكتتتفب نيتييلا تب رخل كسار تهاعق

 ةرعا قه اودم مب اومرجو ريزولاب اد هتنفدو هنن 0 اسغو هتذخأتهيتفداوهيذخاذ_ هالو

 دم ىلا يوطناهرك ذمدقتملا اح هك ب نمحرلا دبع عبات جاهلا ريمأ كب رمعاضيأ 46 تام وال
 سكرجةمقاويفتامو ريثك ظئافيحاصواينغناك 50 جاملا يه اهلءجو هما اووكرباك

 لا و سكرج كيب دم كيلاممن هودهو كب ناوضر تام و
 ءامهن :م لك عمجاو سكرج عمأ ميسا سفانتو هلاهاطعأو يد :طا كس ب لعنه ةيك كالا ر اغل ذزأو

 ا قل ءزوك ذملاكيب !ناوضر ىنتذا عقوام سكر إل عقوا- اوةلب 2 ةدمهرخ هلا

 فو رعملا كيب ىلع ريما 26 تامو ناملا فسوي كلذا يىمسف هلو اغاع نايلس انو هنعريخاو

 داقت بدملايباباضيأ فرعي و ربنعلا نيم ناكو اطاويانباعانتا نموهو ىماشلاباضر أف رعي و ىمرالاب
 مت كيب ليغمهادأر ا كو كلاوديو نيثالثو سمحة ن-ةدعقلارهش نب رشعيف ةيقدندلا

 ما لزنو ظاوبا نبارطاخل ةياعردا دخيتك ةيقحنصياشابلا هيلع مناف لولحلا ف ةي مآ ةلاود جير
 ة:سيف رب_علا نيهادلقتو بدعلاى باب ديعصلا ىف ه ةةيدعهتءا عل لج ناحو اجر#

 قيلعلا واشايلالالغو فاقوالاو نيم را تأرد سمو نية: سمللا يؤرص ولالغلا لفحو نثالثو تس

 اشايلاامب :عمفا دنيدنطاب و هبسشطبلاس 5 2 ارآكيب ليعع*التقاملف همايأ يف نانا واشابلاا مرأوب

 ةلود تلازاملفامهنامخ( يلعو ي رراعلم بدعلا وأ و ناطلسلاانال وهروظ:٠ يدنملاكيب يلع نالاقو

 راقفلاوذوامهيعاقبالا فن ورب دياوذخ أذ اهدوج ومهياعلقن ةيراقفلا ةفئاطو افلا يذروهظب نكاح

 ناىلا هلهصولخ دقتعي يدنطاو هنافتخا مايأدعم هلي ج قح يعاريو يد «الةاخاٌؤملاو ةقادصلارهظم

 بهذو هرك ذمدقتام نم عقو وع ا ايف مهع٠نمو ظاوبا نباكيس ىنطصمو بدعلا وأ عمجا

 ' كلذدنمت كربراقفلا ذولا هلسرأ لب هريدتلو كاذرعا ىدنهلا فال: .مف يدنملاريخأف كوامملا

 ريدك موياشابلالتق 11 1لاتىدعلااب ناو مطظوقو مهساجحب هزي اراشالاىلا ها نأ ةصرقلا هل

 تعفاديذلاان او ناخاي يلاقدب ركن أهل لاق هيدي نيب لثماملف م >رتملا اراضحاب يما واشابلا تحاف جسيلخلا

 ىلاهب اولزتف لاا ىفهلتعب أو هقدصن إذ ءادعالا نم ةميمئءارتنا هناهل فاش لدقلا نم كءحوكنع

 اضيأ تام و ةريثكءايش [تاوذجاو هتبارج ىاشاقنا ويد تحدسأر اوعطقوناويدلا شوح

 مدقلا6راقفلا يذر وهظوايأ ة ةيقيملاو ةرامالا دلك لميس اوخا رهو طاوا نياك 07
 يقاب ىلع ضيقلاب ىعأو هلتقو ين رالا كيب ىلعاشابلارضحأ ملف نيدو دعملا ةيعساتلاءانمالا نءراصو
 ناويد تحنامولتقن هعباتمدقملا هتبفصو راح ىلع مذ مال ردنا كلي ب ىطصم لعاوضبقف ةعاملا

 نالرذصالا كيب يلعهإلاقيو كب ىلع يراصريمالا 26تاموإ# نيمويب كبب يلءلتق دعب ىابتيا د ٠ ّك



 اك ام 7. راسل
 11 ا

 ١ ١ 00 مد ١

 اعلا تاء 0 يلاعت قا همحو ةيحبلايلغع ةبدشلارومنا يجو معانا نآكو ةليهرلاب نينمؤملا 5

 ؟ةنقاودعب فلو ةنامو نيثالئو نام ةنس نابعش ىف ةيقحتصلاو ةرامالاداقثر ازا كيب فنموي نياك
 *ينوهناكهوصن اقكيب راقفلاوذو ىدنملا كب ىلعلت ةأاملو رص« نه ب وكبك ْ

 | اكدلس فص ناب رع تح ذحاو ساس كبي ليعساايلعو مدير < ةلاورعف ةسفوملاةنوهنك
 هباوطاتحاو كانههرةحلف ةعدسر جيلا لحيراو قاطولا كرتوهياءزءي اهداف ربا ةيلالصودق

 ةديحو أهيف لزم اكرم رضحأ م ليال اىلاهسفأ ىمحو برعود انجا منيب للقو مهراحوهوب راخو.

 .اودخ اةنيلوتقملا فالخاكو لم نيرشعوةعب رأ كروم مشرىلابهذو جارخاو شارف هو ريغال ناكولمم

 قاطوملا رض ضخيش مهنم ف اخو كيب للرءمسا قاطوأو زواج يتح نب ريجتماليلاو راسو نديملا

 ا ل1 وزة. مدخل او هوو رن ةنفئاطبماد2تكا ل راف, يسخن اطبق كر لادا
 رادرسلا باشا ىجح رج نيسح يلا هريخ ىمنفةلاكو يف ينت>افديشر رغثر ازا كب د2 لخدو.

 ةدمدعالاربظإملو بيغ :ف قوسلايابئاغىلاثلا ناكو نيك فلا عمهنجسو هيلع ضبقو هيلارضغ
 عفر مهم ىلا ربدحلا يجب رج نيسح ل سرأودحأ ةردإ مو يرتشإ و عسب ....اناكد هل حتفو هتمط يخرأو.

 نغةريحبلاة يفوشك هوطعي واقدم واس نا راكم رن قوداتل وكي راقفلاىذولا عادلا

 قابناو < واع لتقو رازهلا كيد لتقانامرفدلاواسرأرو كلذ ىلا برجأفةنامو فلآ نيعب ران
 هعمو كيبدمجاولتةفاشايلا فرط نم نيعماغانامرفلا عمو هب ولطمو هدارم هوطعي و رصهىلاوه
 كيب مهاربا نبا كيب دمر بءالا 46 تاموالل رمهم ىلا نيممااغالا احب عجرو امهسؤ راوخلسو واع

 هدلاويف مالو لا 0 رشعو عبس :هيفهدلاوةايح يفةية>-صلاو ةرامالا دلة: ى .ساقلا نشيل

 مايأيق ملاقالا,تايذ وشك ةدعيلونو عابسلارطانق نم برقلايلان.. عماج نءبرقلابىذلا هتبب ىلا لقا

 'دمحاصوصخو هيبأكيلاع ووها: طايههركي وهدخ وهدت<ناكو ظاوبانباكيب ٍليعمسا موحراأ

 كر جرحا ومب رفظف مهنمّلا» ءاهو اتق نمهقي نام يفهلاوفقوأو هلاتغا |ودازأو سكرج كم

 لضخو 0 وذل ودلالاجرهب ىرغاف ةني زخلاب مجرتملا كيب دم رئاسو مدقتاكص ربق ملا ايفنم

 دإةتك سب ؟رحدج لقمع ساو كيب ليعمسالتقالو ة ا يفاضي ًامملع شامدي 1 رك ذمدشام»

 ىجيشتلا اشابدماوا رعامو رومالا ع.يمجىفهيلاعجري وهيلاراشي نييك ايار و رادرتندمجرتملا

 للف وباودلاو ء الكولا دامك ةماقلا ىلا علطيملو هتيبيفني واودلا ل#عو ماقممماقاضي أ اءجرتملا دج

 هوسو فسعلا ىف سكر ج دم هيب أ كوامقسن يلع ناكو ناطلس هناك راصو هلزنميفتاي ل وبصانملا

 يرش و1101 راوب ال ةلواح تيقو يس كات لعل رخ .الادا م نعامهدحأج رذيالو ريبدنلا

 هز الا عماجلابا ةيهدودح و ةماعلا ع نمةعاج نامت مجرمملا ىف و:>اونيب راههعم نمو سكر جك يبد ْ

 ىابتياق ناويدب هاو تور يقاتشأا لا ةدعتسم تاغ عا نام.لساو ربخاق“



 ار 00
 ناكولم هتيبصو هءابنأن .ةلق يف بكروعمسي لف باهذلامدعب ىناجلا ادخيتك يلعهيلعراشاف 0

 بهذ 0 دراقفلا يذب هاا الواو ةرئ وكيبر اقفلايذتيهعملخدفاغاناوضر عمسهذو
 تيباوا> دف ٌه رق ةعاح ىف ناظفحس» تاغأديلا اواسراف راقفاا ىذتي ؛ىفدإ ود مهف ع ومملا

 سا نامعماقف انايرءاشي دك اهلاومدقو هيلعنه ك كلا وناصحلا اوذحأو كيب راقفلايذ
 نمءازحاذه هللاقو هيلع ليمو شي ,دك الا قوذ هعشوفامعدق ام ءاكذ خو زازرلا ناب زعاددااي؟ ٠

 اذهاوذخلاقف كيبراقفلاوذءا راملف نس>ناطل اا ىلا هباوههذو هياعو وكرأ اود هخات :ج ص

 ينعا وذْخ لاقف راقوو ةبيههيلءوذم ظعءاضم هتيحو امج والجر ناكوهوضن اقراقفلا يذيلاراش ا و اهيأ

 كور اردطتو نيش ولا 0 ىلع ةاشءامهومحسف ينولتقتالو ةيقحنصلاو دالبلا
 .نولخادم هوالا يدنطات تدق نوسلاجلا عاما ر ءثامنامهتوبب يلااههمأ ويهذو نيثوباث يفامدوعضوو

 كرو عنا ضفناو مهزانم ىلا اويهذو هتزانج يف اوشدو هونفك و هواسفف هتءرب مهماع

 لا و لل اهدنعو ردصلا ماس مجرتالاناكو , ضار 2 ومو ةعلقلا يلا اوعاطو هء٠نمو راقفلاوذ

 | دق اطاس لم هن ةيكصا خل ارظنو في وسينب وةيفو: ماو ةدب ر اذ 0 :لاةحامسو

 كالذي در وف هنسابعزتةب زادزتإدلا تع ى أن | كندحمفانسأن باو نكرج تسد
 نكن دع لثع :كاذباناطفتاشاب د عهسلأ و ةيكصاخلا رظنب مج رتملل نكمت !ايةلودلا نء موس نم

 .ىلعهللاق اانا طفقاشاب ىلع هسيأف كر لغ نكمل :كاذكم وسيم كلذدءبدر وأم هتك ؛ لو ب 6

 اهب اناا شابلاهل لاقف نين ىم كاذ لثم م دقت دقو حبب :الايفوماسإ و ىنونككيال مو سبلت تنآكلب

 ادخ "بجر ىجسإ هلاهو رمضحأ مث كذبه دعوف ح.تافملاهنم يلطي كل بديلا ثعل و كيلااهلسرأو

 .كلي لكنمو يضاقلابئانو نيعملااغالا ةيححصب بك رفثل ىلعيلا اهاطعأف ةيدوانلا شي واجدممو
 ةئامو نيعب وأةنس لا |وأيف مجرتملا توم ناكو كالذبذع ذخان ايش ثاييفاودجي إذ كاملا ارحم

 داق يمسا.قلا ىلناوبالا ريبكلا كيبهوصنق عدا وهو هوصناقكيبراقفلاوذ ريمالا «تامو #9 كلو

 ل-:هةريثكب صا نمةدعسلو فا أ وةلامز نان مغو ناهس نايدك عباس يفةيقجنصلاو ةرامالا

 ةتبيف فكسعا ظاويانباكبب ليعمسالئقو ثداوحلا تاص> امو ةريدبلاووفيوسينب ةيفوشك
 معن نمو سماق كيبدمتو كيب راقفلاوذ بض.تاملفرومالا نم ”ىثىفمبء:لخادني+لوهراد مزالو

 لارا اضيًاءوصناقر افلا يذل_ق ىلع مز ءةرمساقلا ةقرفدامحاو يد_طاكبب ! ىلع ل دق ىلع

 هكر ىلعا ورضحأ ملف مهنعهحامجمال هنو ردغي مهناهلاب رطخيل وهو نسح ناطل لا غماج ىلا هرضخأو
 مجال اىلاراش ًاءاضيأ اذهاوذخ كيب راقنلاوذ لاقف لئقلاىلاهوبحسو ةمدقتملا ةروصلا ىلد يدنملا

 ١ مطلاقف مدعاوق ن .ةدعاقو ةيمساقلا اس نما ة ملفا وال ةعدقة:زازخل

 ” يت تحئامع وانتو ىدد :ملا عمايشامهويححسفهلوقأ اوءمسي وهواهميلفامل ظىنواتقتالو دال لاوةيرمالا



00 
 1 رم ةلودارلازأو ةدحا وةروثاوراثوم أ اومتكو مه ريشع نم نيلمالاو ةيظا 0 0

 لنا 0 رض ومدقتلا طرشاابجو؛ةيرادرتندلا يدنطاكيب ىلعدل#:وراقنلايذر» اربظو مدقتاك

 ا ا مجرتملا هنكمي مف ةلودلا ن.ةيرادرتف للا ديلقت نورس هملاءاعدتهابةيمو راارايدلا ند 0-0
 ينأتلاو رب دلي صأي و هينيوم دعي وهو .اعلاو كب ب راقفلا يذىلا هه زعهجووهنمهسفن تقاضى

 معن نمو 1 اا !نبا كني :ىنذصم عامجاب كسي يلع ربخأو ىئثاولا كولمملا سلا

 هربخافكيب راقنلا يذيلابهذا كوامملا كلذل لاقو كلذ نعل ذاغت ملأ موشن ”لاح يق هولاوأ٠ هلرك ذ دو

 راقناا يذ ةافاصم نظي ناكواشابلا دوب مهلدق نم درك ذمدقتام .معقوافلاملاةروص هفرعف هسبلا بهذف
 .شهاطق كدب ل ىلا: > رعد ماد .>وكءيلعراصةتك.:لاهذهب ودل هقح ةاعارم دعي ودل

 لاقفمإل ىلق ندب ال لاقواهنع كب يلع وزن مدعو ةيرادغلالا خلاد < 2اللو كام رات

 !دختك ف سوييلاسهذافالعافدبالو تنك ن نافاليمح تنءيفهل ناف همديف كعم لخدأالراقثلا وذدل

 نءمزالنىد نا مانقنا نكلودي رئامم,ءهربدو يلغدزاقا شي واج ناهذع فاغأن أف رو داك لا

 . ناصدهناف ليج يقنعيفهلرازأ ا نبأنا شماطقشب ؛دهلاةفهوصناقراةفلا يذو رازلاك يدمه لاق

 الط ل: ءازخ الاي تمق] كانك انأزو كبي راقفلاوةلاقف ل لق نمهدلا وك لايم .غىف يميرحو يسب

 ىواكربلا فسويب ممتحاف كوب دم بهذوردغلاوةناي1 ا ىلع مخي ىمالا طحن اوهعالطابهريغيو كيب

 يدنهلا لق يلعهلكو هايج رس شابىواكربلا ادختكفسويرضحاف كإذ ىلعاوةفاوتو ر ا
 هتفئاط يف كلب : ىلع لب 31 7 10 دنعم مب فقووراذ 1 دىفهعمدخ اذ أ < الابددعؤو

 كلذ جرخاف قدنصلا نءا وحتسلامأ ليقفاوبباستو نيج ارسلا ضعب ع.ةرجاشم جارسلا كلا ذركستبا
 ةهجرىلا هداوجك ىلع ا نهةصحداصرلا تا فنف قد :هلار دص يف ميرضو ةحما بطلا جارسلا

 اكسو ةمارغاو هقئاوطةلارضعو نيدباعةراحمرادملا بهذوةليو زباب لغراسو رجا
 قاتشب يجب رج دو ةينابحادخ:ك فوي كوام ادخيتكىلعو ىناجلا ناب زء ادختتك يلع ممنمو
 دمج بكر رجفلادنعوةلرللا كللتاونابو عراشلاو تيبلاالتءاومهريغو كدك شي واح طصموزاب زع

 ناوضر مهدنعرسضحو نسسح ناطا ىلا عهاج يلا هعمبك رف كيب راقفلا ىذ دنعرضحو شءاطق كيب
 اسوساج مهفرطنم ءاواسراف تاوغال يفأب وىواكر بلا |ادخيتك ف سوبو يلغدزاة لا شي واج نمنع را

 راقفلا يذ تيبيا ةايحبمرضح او هيلا هذاا نًاغأن ا ل جرف يدنهلاتيبىلا

 .قادوصنات كيب راقفلا يذلا واسز او اغأنا وراك < هذ خف ناظفحتسم تاغأ اب وكب
 هل لاقوهعداخو هنداحو هعه سلاحا اوف ىلع ىلعاغأ نا وض ذر لذ داماف اضيأ» هدنع

 ياتدي وهو هند ىلا ا ذمه !قاثيمو دهعهن وكنب ءانوإ نيمو ة بخ كتي ماكي :راقفلا 0 يغلب

 .نادملا يلطف مهلادوعننأىلااذو رظناي ةعاما عدودهنم مقتني وةجنبطلا كيلع برض ىذلا جارسلا
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 و
 احاوذامهنمو قاوسالا طسوب سان نما رثك اوحلشو يكسوللامامحو نيمرما مامحو ىضاقلا 9 ١

 ق الوب قي راد سان |! نايعأن ءاراقلأ اول هور نورشعو لاح رأهبيجيف ناآكو قوز سم نسح

 نا رهظلادعب مورلا ة را ىاج نام. سو زيظا رخاب رصعلادعب دق يباج يلع مهنمو ةيدملا طسوبو

 نم صخش لتقو ررظاادعب ةعجلا مويِفةيميملاسأر 2 سواك ب رج مهاربا عبات تك

 سانلا عمت جا وريطلا سانلا سور ىلعراصو عطق عبرأ اعطقم حابصلا يفدجووالارا ةبيلصلاب دانجالا

 نوع ونمت مهنأب مهلا اور ذتعافلا وحال هذه نأ ثيفاشابلا يلا باهذلا ىهنماو وسْمْلاو ىهزالاب ءاماعلاىلا
 يروغااناطا لا فقو رشابم ىنومأ لا محرلا دبع خييشلانا 6# قن :ااسفو 0 عولطلا نو

 الكا ام ٍدْسو ة,رايتحالاو قجانصلا نم ءارمالاضءباعدو سكرد -مايأ يف هتنبا جاوزل امبهعنصإ
 بحاصنم اندئاوعذثأن تحلك ًانالاولاقواوباف لك الا.نيجارم لا اوعد واطامساو دمنايعالا

 لف نانسالاءارك 1 شيدشكلذا نولوةبوةيمورلا دالبلايف ماكحلا عابتأ نآش وهاك حرفلا
 ادرك ل وضخ كاذو اجار ناس راو اوتاكو لاب ابو مهن صخش لك ي ىطع اهنأالا لج رلا عسي
 نكأ + كيدنع ثومناوو لقيملام كلذ لعسقودحأ مهنم ملكش رف مداقملاو رطل 1
 و ك0 يلع ريهالا * تامو #3 كا ا 3 ناني راو ناب دن اةنس ناضهر رخآ واىفدك الهو

 رايدلاب قس اوك رام ادا شنجلا يجر جريككلا كيب ظاوباعباث كيبدمحا كولموهو يدنطاب

 قسوم ةرامال وة يقدء:صلا كبد حاهذاتسا ظاوبانباكيب ليءمسادلقاهناكالذو ةيمورلا

 ءادختك اذ هايلع لعج رازجلا كب فسوي نءاضوعفلأو ةنامو نيرشعو عبس ة نس يفر وهدالب
 نييهورلامازمادعب ودءااروباط ىلع نوب رمدملا مح هبرحلا فادم يفاوقالتو كانهىلا اوهحوب املؤ

 لوبمالسا يلا اوعجراملف يرصملاز تساي ا و ودعلا مز ماو روباطلا اوريمكق
 1 رانعأو كب دم ا هذاتسأ يقسم ولتعأو ىدنطا ىلع ىلع اومعناف ةلودلا لارا هوكحو كل ذاورك ذ

 ةدمراكلا ءارمالا يفادودعم لزيأ و رة اسدلل

 كيب ىلعو وه سنار ؟ر> كيب دم[ ةةدارأ أو كلب ليءمسا لق ىتحهذات سادي سنباكد ليعمساةلوو

 ين رالاوناطاسلاانال وءروظن٠ ىدنطانالاق واشاب دمشا مهنع عفا دف ثاب دعلا يلا, فو رعملا ينم راآلا
 : 2 ه نمكرج شحوتءأ| املف امهمرامأ ف ارمئساف اشايلاا ههتائاغ نمضوه:هدخ يف 0 حد انورينعلا نيمأ 0

 ىدنملا كي : يلع لع لخفو رده ىلا رمض> و برد ة 4 فونملاة ين وشك يف وهو هياء درد-و راقفلايذ

 هعابت و سكر جودي را مكي مجم اورخآ ناك»ىلا لقت: 0 ةسج ءدنءماف>افر وك ذملا

 روبظ 1 اوربدو اشاب يلع رمذح واشاب د ن رج لزعو | راهو اليل هءأعنوحصف» و نوس حتي

 حيتفو لاملاب» ةناعأ و كلذذل ور داو مجرتملا مهلااو كل وىغدزاقلا ادخ: كن امتع 0 راقفلايذ

 نيسمخوةمب رأة>سن يف نيعب رآوةسح هلوق
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 ار م لامن بكرملا يف مهزنأ را الثةعمو ياع ضف ج و

 0 بييحنيملاس وةيهابسالاو كلبلا تاغا ل رجعتلا عوجربانامرفا لير و مهساور
 . ةكرحرظتني كانه ماقأودلب وخ ب رءدعم و قرمثلا ةبج ىلاىدع مئامايأ هفلخاو رفاسف جوت امني سكر
 ركسعلاو شماطق كب ىلعهيلا ىدعف كيب راقفااىذ لق ىلعارس هءهاودعاوتدقاوناكورصعةيمساقلا

 اوقل أيتحد#هن 3 ناكر حمازمنا نعتلجنا ةمي ظعةلمقم مهنيب عقوو هعمأوق الف بيبحنب ماسو

 ديدن رولا لا ىلا هذ رثعت يدعي نادرو 1 وناصحلا ماج مخ هناف سأ 5 رجاماورحبلايف مينرسقلاب

 17 14و رخو دل وتلا سات ربل لص نمل نق قي الا هتتوةبو رىفناصملا

 ' وهواتيممنادجلا ادجوفهيلاالزنف ةعرزملا ىلا ءاملا القني نيحالفلا نمز الجره ءلعو فوداش هن

 ةرب دو ويج يفاموهبان وهخرز نع اا وهلجر نههارحف وهنماملءل : وهينا# سطاغ

 ملاسرظنف و بدي> نمل اسةعمورحبلا بناس !اح كيب ىلع ناكو هيفهامضووهاباطف دايص براقأ ب صو

 مدقت وزربلا ن٠ةيحان ىف براقلا اوفقوافانبلاةلصاو ةميظءذكمسالا اذهاملاةف ل, ةموهو ب راقلايلا

 ناقرغوهو نيءوزهملا نمايدنجان دجولاق كربخام هل لاقف هدب ساب و قحنصلاىلانيفاد_كاادحا

 هاراملف هفرعت كلءلف» رظناودي 1 لزنا كبب ناميللسكولءا.لاققفرحبلاهانيهرالاو نيب ولطملا نمل ءاف هن اصح
 نههجارخاب ىمانهقاخاذ هو نجلا سكرح كيب دمجوه ةراشلاهل لاقو قد:دلاولا عجروهف رع

 كقيفر كل قلط أن او هامتذ>أام لماكب تئاف بهذا ىناثل لاقودي دحلا يف نياحرل ادحأ عيوب ع
 نيذلاةيمساةلا ناكور صم ىلا اورام واوا وةنورشةيحان هون فدو هولخذ ؟وم واس عوف حار حلا ا

 نو رطمتساقلاو برك يف دللاو ناضءررخا وأيف كلذو ك.ب راقفلا اذ اولتقو راعف اولعقرسص:
 يف فوطلاب نورث دةراقاجولاو قحانصا ان نه ريم أباب لك ىلع 1 دا رج مودق
 ل_هحامب مهف عل سرأوةيوبنلارا*:ال ىلا شءاطق كيب ىلع صواملفةحلسالا مهب ء.ديآ و عراوشلا
 رورمس موإ !مويلا كلذ ناك ب ةشيضيفَةل وع مومامأ س ًرلاو بكوب هيحص لذ دوك نامثعهبلا جرش

 اركز رومسلا علما شابلا يلع عل لك ةياقلا لا نم ا رلاباوعللبف ةيمساقلا دنع ملظع نزح ود

 اهذحأ رع ثيل و مايأة ا رك رج توم نيب ناكنفايادهاومداقنلا مهت اوم _#هلزانمىلا
 ف بيسلاو ةيمساقلا ةلود تعليقا ثوار امد و اذولا مهنماول قو ةيمساقلا اوعيتتم“ را

 ناف .امهناين ثبذ كو انطامق| وس وبنشيلأنباكيبدمتهذاتسا نباو مج را سكرح كيده مهرامد

 همايأ تأ اكوهتفئاطو قيصلاب فورعملا حارسا صوصخ و كلذكهعابت أو هللا قلخ رظأن 1 ان رج

 اوفطخ هنخارس نأ كلذ ( ةلجنف ) هظبض نك<الامداسأالاوداسفلا عاون |ن٠مهنم لص ومايالارشأ
 3 ناخنم ةشمقالا عاونأكلذكو بهذلاو ةضفلاةغاصلا نماوذخاو نيساحنلا نم ساحنلا

 امحن كالذاولعف نمايثاود _+أو تاماجلا يف ءاسنلا ىلعاومجعهو ل هركسلا كاذكو ةيروغلاو



 0 0 ظ
 هودرك اف عرفالادالب ىلا مجرما رفاسو ةيلبقلاد اللاب ءارمالا نمهعءناكن رم احب ل
 رصم ىلا دوعلاب اموسمم هلاودخأو هيف مهتعافش اولبقفى 3 .الاةطساوب ينامعاادتع هن فاوعق*او

 ليش ملف كلاملا ضعبب ةيوشام ||و هللا هيلع أاوضرع نأ دعب كلذ ىلع ردق نأ 510

 ننال الاو ةناحملاب [ينخيشو ة 2 ًاشنأو ةطلام ىلا لوف رصم يللا دوعلاب الا ضري ميو
 رضحو هل ردن كسار خت يل اةتيقسلاب تاهذلابءاساوألا ماو كانه. نم علطف هنر دي ا عجدو عادملاو

 باشّخلاك ب نيس>فداصف ةريحبل | ةيحان ىلا بهذو 0 نيقرفنملا هعابت اوهام رش 1 لا

 1 ًافابعتم هيلا تاصودق هنثمإستن 6ك اردتكب الاللا بهذودهمأي وت :اج بهن ةبح و نه بروو

 مّتحاو يسعنباش وح ىلع ىلبقىا عمجرو تال .الاوةناخيجلاو عاتملا نماهيفام
 ناب رعلا نم ريثكلا هيلع

 موش طور لا :هدج وامذخ اف فرايصلا تالا اديلعمحهن مويفلا ىلا راسو
 ةبجج رعمت اح حرد حج نهبرقاابةعيطقل اىلاراسم“ هل اقوهبا'لزنف ريدا توارع ا كاندناكو

 كراج جلس هيلا ي دعف ةيمساقلأ ن نههدنعن؟هيلار وذحلا هياطو كس نأم سيلا ل سرأواج رد ىل يق برغلا

 رسعالا كب ل وفعلا ونامالاو موس ر أ نهدهد نام لعهعلظأو هلباقوهعم نمو كب

 اكيدعو 0 ا ندع مط صرف ىرخبت مج يلار د او عسي جا ةيحصب دك رفريغملا نا

 كر رجلزنو ركسلا فراس كح لش نءالامهممجنلو هتفئاطو كب ع نحل ةةفمهوب راحواحرج

 مهرأب ل رمصم نيل اط هعم نع راسوبك ١ | را يف مهقزاعو مخاط. وز اود نس>ناويدل

 كي ىلءوراقفلا يذ عدا" كيب ناؤعاه ريمأو هك معترفسإ[امرفذخأو ةيعم> للمعف كلب رامتنلا يذىىلا

 يداوىلااوراسو ىرببخلا مهب < ودانذ اا ا او غقن مهريغوي ءاناك اع

 ةراوطاوةيدي زلا نمةفئاط سكرج حعمناكو ةليأواهوب ةعماوب راحتت نك "رج كيب دش عم اوقالتقاسئربلا
 مهمايخو مضر : دمج ىلوئساو هدد رجع" | | ىلع همي زا تناكف مارح فصأ برعو

 مناكيب راقفلا ىذلاولاقو رمل نومو زوملاعجرو ليالام,ندب لاحو ايدج نيعب .سوائام وح مبنم لاقو

 نا ال يلءاوةفثاو ءاسمالا كيب راقنل وذ عمجل توييبلا مكيكعا راخدالاو كرا اوكرادتت 0

 ةئسأ ىلع راهبلا لام نددأ يديلا نم نول نا ه0 ولطف فورصم يلا اوحاتءاو : 000

 انامرثهنماوذ أو ماةممئاقشءاطقكي دمجاوسيلو هولزت ًاودول زعوهيلعا وبكرف اشابلاعتسءافةلباقلا ٠
 اوجرخو كع_دفصأهعمو سي. .> نال ماو رشحاو ارايك عفادم | ملوح نقد رداع وزبجو

 ىنلطاادخك يلعه_تبكو نيشردبل اةبج ةعامجي لغد زاقلا ش خب واج نامعل ازد يحيشلاة رجمملا

 0 و هيشنملاو روشه دةيحان هعم 0 01 هرويكلا كا

 ظ وص هلا رلخا ح ترامؤكا !اةيارقلا تازنو كد ناميل 1 رد ىلع ةكي زطاتءقووبو رح

 5 أيت> ارامرال ب شي واج نطصمارق فل يلغدزاقل اشي واجن امءراسو نيلبق«برعلا



 كيل -1-
 و 1 000 اال 000 ”ومضميوتاو بكم 00

 ب 00- 0 0 0 4 رك ا ا "ات 1

 د لعاونابو 0 مهلعو شوحلاو دعقملا يفةعا اجلا د كرو لخادىلالخدونإب 0 ٍ

 ا أملف عوجلا يلع يوطالاو كَ ا هوأ هراد نما يشرضحأ ىذلافراثدالو ءا 3 سعر بع نه كلذ

 1 : ناكر ا نري تناهلل ل ةانمقلا رذامةعقج موي 0

 1 : اه ا هتدب نه 0 و نييرم لادن دع يل داما 30

 2 وبتك وتاقاجولاو خيا ثلا هياع تو يوتفلا بجوم ىلءاض رعبت كه امثكيبدمح اوكي مساق ىوس

 بدرأ ف أ نيرشعوة نام كسا وللاو شئاشدلال الغنم عابورارثالا لالغو نيمرْا لالغ عابدناهب هف

 نقل ً 1 و نيثالثو عبس ةن :سةحطاة ىغىفة. راقاحولا ن همر أذن أ ةحس هيمو 2 راواخ ا ىذاقلا هن ءاعمخو .

 ةعاقلا يلا علطي و هلزنهيف ني واودلا لمعي راصف ماقمكئاقهذاتسأنب ارادرتفدلا كيب د ماقأ كلذ لعفامو

 ةيقحندلا هدلقو يلاولااغأدمتهكوامم لزءوتقولاهلافص كلذ سكر جلعفاملو كلا لوزن موييقالا

 لو هذال هاظعأو همع ةيةحءاص ريخملا كد مساق يف : أنبا دكراماغأ يلع سبل وريخملا سكرج ةامسو

 رسعالا كيدمحا ك ولممرادنزاخلادمحا كلذكواضيأ ةيقحنصلا هكولم جرح ا يلعدلآو هراوجو
 1 كاذ ريظن قف دو 4ء بيف ماقمماق عب با نحل قجانص ليكولااغأدحا عباتةزيجاغأن املسو

 0 رع ةثالث : مالا نم هللكو رسب اا هْلباشب م ةعلقلاىلا عاطوا شاب ىلء نج -مدحو

 طمهتك هيل من 2 أك 0 الا 0-0 ار 101 م

 قد رنا ايذ ندر َّ بلا لزعذ |زءنم هز و اتا 0 ردا نم لك نش وا

 1 3 0 هنريشعو هعامش ًاتويو 4 ا 0 10 7 ر>كيبدمشجرخواشاب د ربخ يف

 كب ؛ زآمفاا نموا راق فلان 017 ايدل ف نود هنا َىَح فدوالو دال اش هننب ند

 ا اردحأو هرم اهاعو هم 40 ةمالاو يشأو 1 ند 4. ا دعب و فورخ كالا

 ماقآدقو ناكرالا منا 0 هب قدمو هر بر قىحراب :1 كلذ ضء)لوهباوبأو كياش اشو

 هعابت 0 ن4 هود>حو نم ملك اولتقو برغملا لسقملار رهظلا ن 0 هعيج برن ثا 0 ناو رجل

 0 رك اقنلاوذ هفاخ جرخ> 30 ا ول كاذدءإ رهظ نهو ىئّتحا نم مه هىناخأو

 عمات لزف 3 رفالا بكا سم نمابكى م فدادف ةنرديلا اريضخالا لدحلا فاذ نم بهذو 100



 _ م
 رادعملا 4ك , را لاشي نأ ذأ دس او 7 : ىلا ارم سكر ج راضحا يلعاوقنت 3 مالا

 هنريشعو كيب لب ةرهس اةلازا ىلعس 5 ال | 1 ةعبرأمط لعجوم هاشروةلودلالاجر يرغافةنطلسلا

 كلنع ينخاو يع حرا رس مهو ايبا لبر معا

 00 كيد ٠ ل.عمس|ةمح رن يف 1 ماشا ثايلال تق نههوزب دامك الذ دعا ؛اورب دو كيب مساق

 هل نب رمضم اولازيلو مهلاز ىلع هتردق عمم نهر دس دام لكيف .محاسو مياعربظو مركم نءاضب أ كيب

 100 :عافصوهت 0 نارا 1 0 0 1 2

 ل 0 ا 0 را ةاحخ 4

 ةعابلان . ءايشالا نوذخ اياوناكف يدعتلاو لظلا ىف هد رط ىلع مهلكوام د >وهسنج ن م اناوعا لدار

 موليعافأ لج نءودالوالاوءاسنلا نوفطخاو راصووولت هولب هول رم موماع عنتما نموانا 53 05 نودنديالو

 . لك ذخأي يي 7 نوفرم 2 :: الف ل_.للاب ناضمر يفر ايو وراص هئي>أ رس نمةفئاطلانأ

 رصعلا ْن « مودل نولؤذدب راجتلاو سان هلا نأ .ءاناك :ىلر عز ةيسنخو اشاذو ةسلطأ مين مح

 ناكو نورطتلا ىف ئطل اجا ومخأ عم ةثي للا مهليعافأ نم عقواممو حا 4 2 ١١ ىلااممودتف 4 القا نافارا

 تاعاقرم-. اك هلزنع سا حوهامثيبف هرم. ا رئلاو لاا: مكن ار ويشموراختلا رس

 فو ونيجارسلان ءناصخش هيلع ل> دف وأ ام ءااونيدلاف رشد هوك

 0 و ينيدلا كلذدعب رعض>و ورا دان 0 1 ايوواتقو بردلاب بآب ىلع ةعإ رآوهتم

 هتقويف يلاولاوةي اشلا ةحم قلا مهل كان نء.كاذريغو طيساقتو جح>وتاكستو عاتمو دقن نم تب لايقام

 هعابت ّ اك ا ارو ةد لع ةمحتابق موي ل ءددنلا و كلذ لذه يلع ل فور ما

 كلذكو همه ةالص٠ نه*و ف اويدلاعولط نم ع: 1 اوروم الا ماظن 0 فااوةنامو نيثالا و عسب 0 سيف

 ةيلقاح ولا ض :وتاوافلقلاة ب :كلا ضعبوي <ءابزورلا ناك :هذاتس أناكي دوت يذلارادرتفدلا

 نءامودصزرب 1 اخ 1 قاضفنولزني م تا>ردرشعرادقهنوهيقو نوعلظي هب ا واحلا

 ىركللاو للا ياشمو تاقاج ةاجولاىلاالسرأو تانامرن كنكو سي كد ةصعف ربةلودلا

 ربا ل صو دل زم كوخ دود ءاععامتجالان .مداابو كلذبر اخالاب فا ارشالا بينو تاداسلاخيشو

 ةعاسر وضحا, غاشملاو تاقاحولاةيرا تحايل ءراورك نضل فال 9 5 رد كب مك ىلا

 0 جدت ميلا يع ساوأ 5م كاذ ىف اورواشلو دعا وعدم :جاق باوجو لاؤسلهخرات

 فئوأ سلجملا لم 5 :ا.لأ اشم ارضح مش مهسلجأو مهلجأو م مدرك افةيراي :>الا هيلا سهذف كلذدعي

 امي مكن أو ١ ىناوركل 0 اقالاولاقمكتعبج 'يشيال نورد "مط لاقمتةحياسالاب ا هفئاوط

 لع د نكاولا ةفهلوزنواش اال انعدبر أ لاقذ لب رام ىلع ثلع هي نئاعيجهلاولاقممأالا ميما



 انيديإاب ا

4 

.1 00 
 ٠ 0 تت اةاجولاو هب رايشألا و تارغالاو - اىمالا تج رخو 0 كيلا ةيحاتىلا

 : : عابتالاو فا وطلل لاق هنا مث مهزانعيلا اوعحروهوعدو وتاب رشلاوةوهقلا اوبرشوهناويدباوأزتو

 1 وه يشعل هن هام ىللاءت هللا كرب ىلع ريسوبك ارملاباولزناو عاتب دغدعباورضح او كلزانمملا اويهذا :

 مالعل يبس ةهجرملا ةعلقلا فل نماءجار راس وبكر ولاجلاو لولا ىلع قاعو هصاوخو كلامو
 اكو رجا مأوهرمأن منك اماذه مورلادالب يلا اهنمو ما شلادالب ىلا لصو نأملا رئاسل زي+ و ةيقرشلاىلا

 ل اوطلابءا ثعلا دهب بوكر لاب مه أو احلا ريما ام رمعو كيب مساقو كي ىلع !عر شح أهنأف

 ل: نيح ىلعةو كيب نمرلا دبع قاطو نومجهيولوللا فصندعإ نوبكري منيف يئاوسلادنع ةحارمط
 لزيمواوعجرواهوذخأق مايلخا ريغاو دف ةبارق ,ةاوراسو كلذاولعذ هعمأم عسب ,> نوذحأب وهنولتش و

 راد تاغ | نماب وتكمذخأو ناكم يفهرتكسافةلودلا ل اج ربعمتجاو لوبمالسا يلا لصويتح مجرتملا

 ' لك ظئاسفلاه ل سري د ا فارمدتي رص :هلكو يلااباطخ ةداعسلا

 تامنايلا كاذهرمتساو ةنس

 ةيسو رفااباذو رعمناكو درقلا كرب ف دوي كيلامنمولصأو سكر ج كبد مع ريو شلاريمالا «ثامو##
 خر أو بنشوبأك يب مهارباهذخأ ف لأ وةئامو عبس ةنس يف كبي فسوي تاماملذ روك ذملا كيلامذيب
 ركسعرس مو رلا لارفاسواج رح ةراما ثرا رم ةدعةريحبلاةيفو شك ىلوت وةنا رطلا ما ةمماةهلمعو هتيم

 ناظفقلايوطهرادىلالزنو كلذ ىلع ناطفقلاسلاملو ف و ةئاَمو ني رتعو نات ةنس قرغ لا ىلع

 ينءالوصوهلب كناهلتة اف اسكن و رشعل هاضرف نالشة ىنافىفالخر ظنادل لاقو كس لالا

 اشاءلاو مايأةدمفيكو ل و ظح يف مإ اأو هي رحهيلارضحأو يلح اى از ربف يرخ انك كة

 لاقثهيلالسرألز املف مالت ل حب اماما كف يلاببالو 000 5 ا

 كا اةرشعلا لاسر الا هذات أ عسإ مف لوصولاهلدروا دقن ساي ايك اةرشعلا ينيطعي تح رفاسأال
 قوت كي مهاربا هذاتسأ دجو نيثالث ةنس يف عج اكو كلبك د ل 00

 ” سفن تقاتف ظاوي !نب' كد ليعمس ا ريمالل ةسائرلاو ةملكلاوهرادنكسو هيبأءرامادحم هنباداقتو

 هيلامفف كيب ليعمسالد_ةملاو دسحلا هذاتسأن با ىلعو هيلعيلوتساو ةماكلا ذافن و ةربشالوج رمل
 هيلعا ورام وفقوو مه:«ةفئاط هل دصروهلايتغا ىلعاوقفاوتو مهريغو هب . راقفلا نم ةلنيضغمملا

 ناويدلاىلا سكر جى لطو بزعلا بابي اهقجانصو كيب ليعمسا عاطومهرش مذهل ءاجسف ضان ١

 ناب رعلا هلع ض.ةفري ع٠ نمأب , راهج رخو مزهو لتوقف لاتقلاو ب رحال ا يهتو عنتماو يهعفهعمىادتإ 3

 ه4 ةىلا ليبسالف يتب يلاايحل | دهنالاقو يب فد ,هياعاو راشاف كليب ليعمسا ىلا أ هورضحأو

 رومسةو رقد اع عاخو سالهألأ انعاودم اة شار داق يشار ناك هل : و

 فقوانا كيد#مو ه:ثادشخ بواةيفد”طارمتساو رشالاءسح صرقيللا هافنو زاكدنلاو



 ةقرفتماءادمم 86 تامو هديس نع ري اع كواماغا ىلعدلقو انيدشاضفو ع 1

 بدسو سكر جك د نمءارغابال وقمت امو ةهاحوبحاصو ةقرفثالا قاجو تاغآناكو نيوالذس |

 مها ربانأق شاف نايحالا ضعل يف هب عمت :ل و هل فرعب مجرتملاناك كرب راةفلاوذ ذىبةخا| اهنا كلذ

 أهيذف عفش 01 رجح أرسى يصلاديب ى وعد باسل نكر نم هش تف ر2ابزعلا ادد: 5< يدنا

 يلع م زعوا د: 5ك .هاربا جازم فركافهلاهلسرأ يذلا ي عاقلا م 2 ىنيصلاهدرف ادخيتكك مها نب

 لسراف هندي يفأن 00 اسناكو كنب راقفلايذذاّتلأاتاريعةجو زباحو يمناكو ىك رجلا 0

 يذب عامتجالا ىلع هدعاو وا لا مهعمن 0 وراقفلايذر وبطظىفدكو هيلا ارضع غادي لا

 راقفلا يذ ل-مف رن والينساغا دمنا هماعأ كاذ نم ليحتف امهيعامملا نىك ج غايف راقفلا

 هذاتسأ نباتدب ىلع هقي رط يف ىمو ةئدقل ار صموىلا هتداع ىلع ج رفن بزعلا بإب ماك ا دختك« مهارب أو

 نيز قلي رط نم كادختك ةيض ئذل :ع هلسراف كيلارضحاذاف اغا لا ثعباهللاقو كيد

 ةعدقلا ر صم كياطي سكر جكيبدمم ك وخأ هليل اق اعدم ريضحلاملف هلعفيام لعءاصوأو نيدباعلا
 لعدلكو و بدعلا ىبأ كبي يلعييلا ب بهذا كانهنولصت امدنعاغا نيسأ- لاقو اغا نويسح ةيضهيلابهذأ

 تدبدد_:ءنانث امهنم فقو وةنيبجلا يف نيجارسة عاهل نك[ سك رج ناكو اشابلا لو يخقيلع
 0 نيسح هللاقف كانهكبلطي وةضو رلا ىف قدنصلاهلالاق اغأدمعامهيلا لصوامللف ىلدجحتلا

 ةنيبجهباولخدف | مهعم بهذف . قيلعلا ىلع 15 و سدا نال لصأيتحا هيعم ب بهذا كيب دم

 انوباتاو ذأ مث هلزنءىلا هعارتأو هجارس ب رهو هب ويجيفامو هبايثوهنو رف ةاوذخسأو مولتقوا رج
 ىذالا ان رار نا كدا ةلب وطّودم طالالا لع مد و هداج هياون ألا وسهذو

 هعاادم يللا ةعدشلارصع ظاوي انبات دبر ماقاف هباورمأام ا او ربخا نوح ارمدلاتع>رو

 دعب هوطاصوادختك يدئامهار ,اىلا ا وبه ذف كيب مماقو كيبدع قب طيف ذخأو رصمملا عجر و

 مهأرباريمالا 6 تامو## ف !ًاوةئامو نيثالثو عسب سةنسيف كلذ ناكو حار نه يلعتحاروبو رغلا
 ةلدراب طاوبا نارا د زاخو شاكناهرلسو ةقد وبا !ناميلسهلتةروك ذملاب رعلا اختك يدنفأ
 رضحو بزعلابا,تقولا كلذ ىف اوكذم واشاب ىلعءايأ يف كلذر " ذمدقت اك راقنلايذر وهظ هن الت

 نيثالثو نامةئس كلذو رص نمج رخ تح - سكرج كيب دمع عم بو رحلات عقو و امشاب ىلعو اشايذ مع

 ار ءاعابتأن هوهو لولا مراكب نمحرلا ديعري.الا 36تامو# 0 رج ةجرتيف كللذةمت ا

 سم ةنس نإ زخلابر فاسو ةيقححنصلاهدإقو ظاوبانبا كلب ليعمساهئب كر يمساقلا ريبكلا كيب

 بنش ىأنبا كيب د هيلع عاخرص »ىلا رضحا ملف هبايغيف كب ليعم سال :ةو فل اودع مو نين الثو

 همانخز و هلاغذ |ىذقف ىل, يلا رفسلاو باهذلايف هل>عتساو اجرج ةبالو ناطق ماقمماقرا درتفدلا

 ل ند



 وحد ست ب

 2 7 ١
 ىوخااما ا وخاىفاهني زعل ةوسن عماهيلا تنشأ ىلع ةيظخ تاكو 020

 راب ةعلقلا نم هلوزت لذ تام يت جابايدلل او كيبدم مأاهل- تلاقن يح هئافى اورو هللا ةمحر مييلعف

  اهلتلاقفةرامالاو ةركذلابا نخاف ماعلا ةمحر لاف ينب اتلأسو يتب يلعن همهباو مو نينسدل
 : ا ءارشا بلطلو ىرخاةرم كلا ع-دجري فوسو هدصن دي لج رلال تاص> ةفداصمهذه

 : كيلذك ناكف بوملطملا كيطعامث ه هاراوارسهةيلا هذا ا ااذاف ىرخ'ةو 0

 لفدنكم اب ليحواهرواحن كالذب هتناحاف ثايب ولطم اينو ةرك تست ويلرإلا بخ كتاف رجم. محو

 ليدع“ امور ااوخ اوه كريب هللادبع عم لتق يذلا ظاويا نبا كيب متو كالذ دعب عج ري لف بهذو اي اش هطعت

 اللجررشاعب و سا.ةملاءات ة:دقلارصمباتنب هلر معو هتنوعر وهل قءةلةأ نونلاب فرب ناكوظاوبا نبا كاري

 بعلب و ليالا يف لزتي ناكو ملا ءانيب و مهنا مف حالطصاو ديداشم هلو ىلشنملا محا ىمسي او

 دلقت كازا ءاصي الهلا 0 لع رفلايفهيلعرودلار اداة ٍ:دقلارصب هرصق تح دالوالا عم ةروكلا

 كيبمهارباو مورلات امو مدقت اك يدنط' كيب ىلعد.ذ كيبدمحأ وهو هيب |كيلام ضءءلةيةدححاصلا

 نينالثو تسةنس لوالاعدر رمش ىف مهلتقتناكو كيب ظاوراعباترا 0 كيب ف سوي كولمود رارطل

 جوعا ”اياح ناكو ةدسن وثالثو تسهرمعو جلا ةرامادلة:ءوهو كي هللا دمع تام و# تار هلا

 1 نمر سان ةةس ل ورشعو تسهنسو كيب ظاوبا نبكي د كا نطابلا يفاص سنلا
 اند 7 اندمجو نه يلاكد ا كوامتوهو ريبكلا كيب مساق ريهالا تام وال موحرأل!

 م يدباع مايأيف فلآ هاو نر كت :س ىف كب ساطبق لق دعب ةي ا ةرامالاداة:سكرج

 | كل د22 قاصرة يلا هاو كيب لس تايلا ءوزضخ او .نايرعلا اع ضبقو َنْكَر ب سهاموا شاي.
 ١" هلعش لغتذاو ةنبزاعاب مورلا يلاكي دع رفاسو رمصم ىلاهراضحا ىلع ل كلي ماق عم تاشىبانإإ

 | 01 انآ حر رض» يح ءافخأو رصمملاهرقحأو ةيفاعا فل دنرأو كب 0 ىلع كانه.
 ةراملاو كيبراقنلا يذ روهظ ةثداح تعقو يت>رصب اماكسشمو ازيعأ لري إو هكا ذ ظل
 ةصاصرب أ هتنب ف 0 |كيب مساق لتقف 0 0 اهيف جرخ يتلا ركل

 : هارفإ هيجو فشكو م مق 9 راو هلارضخ هلو 0 مي دنعو مدقت م عماجلا ةرانم نم

 لاو ةئامو نيثالثو ناع هنم كلذو رص» ن' لالا يف جرو رصب شدع انل قم م لاقف ا

 نوعءرف ناكو اندم فا كنب مهاربإا عابتأ كا وهو ريغصلا كيب مساق ريمالا # ت امو

 ناك م للوهمسا لتق ىلع 00 نييصع أ ةل مح نموهو 1 ج كيب د ةلود يف ة:ءاطلادهذه.

 عسب 0س اسيهبلاةبالوءناضءريف ا يت->لزيو اج رج كر ؛ليعم سا يفو | ص اهي براضلاو ظاونا

 ىلع ينحن'لاحلا يقو ه'فئاظ يف بك ار وهو بيذا لان الجز برضونا لاسةيفل ًاوةئامو نيثالثو
 ا لاك رجا يداعدتوم رن علبأاو ناد تامودفو فنان .مدلاجرخر جرم أأ صوب را“



 ا 1 0 ع 0

 ةيحصابل كرأو دممدم قل | ل هنال هيأ ثدي حتف هيأ ةيقج-ا ص ةنوسإب ظاوبا ناخد وطصع 8

 ةركذتلاءاطعأو هيلا ل > دف سانلابا محو نم هدجو كيب هللا ديعت يب ىلا لخداملفذ هف 1 ندرادخوج 1

 لحال لالا ىف كر ولبش باعت وا هلعراشافاضي ًااهأ رقف قلل ادختك ىلا هاطعأواهأر 1

 ل 'اطلانم ٌه ةرسعهعم و ةعاقلاىلا علطو عجرأق ة>قرافت الوأ ه سلجا ادة ك ىلع لاقورودةماؤاذن 0

 رصعلا ىلا مالكلابهلغاشو هيبحروةشاشبلابءاقاتفاشابلا ادخي:ك ىلع لخدو طقفةاعسلاو ناكولممو
 عضوو يدخن :طلا كيب ىلع ف رص ةعاقلا ىلا هعولطو كبب هللا دع بوكر س 2 يدهم غلب أف دنعو

 00 ليطس الانام 9 را طبرورازجلا كيي ميهارباو ظاوب !نباك ب دمش ىلع ضرقلا ٠

 رغلاليبقىلا هيهالب و هثدا وكي هللاد,ءلغاشي اشابلا ادة كل زي و مغيجارس ومهغاوطو
 ا 8 هعم كتنداح واش أ لا كناقالم نمدبالا شابلاادخسةكمل لاهقف فارصنال ادار أوك. هللا .ءقاف يتح أ

 هذهيف يبوذ تن و بورغاادع الامي را نم جالا شابا نادل لاقو هيلا عجرو لخدو هل نذأ: لا

 اخ طواولز اهنا اوطو هعاسال لاق كلذ: مذ كلذ هل نسحو لو الا يفاشار ملا عم ثدا حتنأم لج الة للا

 7 رادنزامخلاةدواىلاهبل>دو 3 ادد مدل ماقادد ا اولزيف حامصلا يف ىنوت و تنيلا

 اقوكيب راقفلاوذ ذوياشيلا نبا كيد ديس اوك رج كارب دم عاطف حابصلاى لا هك روماقو

 : ريما هدلاقو ليعمسا كيبدمح يلعاشابلا علشترا 0 ابدحأو روكسرافكي مهازباو كيب

 مهتويب يلا اولزئويلاو ةيولهلاغا دم دلقو غأهللاد.ءنعاض وع ة هشبل داس دح ء؟ اغأ ارمعدلقو جاطأ

 1 لذي و ناويدلا مأىفقناو 0 هءابنأو كيدلا د فلا ا

 ىلاةيرادذ> ولا تاذدؤ ءاشءلادعب ىلا هيدعتفاشايلا ل 1

 باب د هيلزنو نني دكر وظ نع دك نان ىلاولأىلاموماسوهول زن اوديو قاموهباناودحلا كا
 : متعارباو طا وبانبا كس دمح-ماولزنو دوصرملا ض ولا دنعهو.:ةواف س كت .اوراسو نادبلل

 0 6 0 زج ىلع ىلاولاوروكسراف كب 0 ممراسو نب راهو ناقل ز>لاكيب

 0 ىأن نب هللا ديعماخ قحأ هلق يرضاما عاملا ضمب ا «قن واما مب ل 0 0 4

 اننااهيف لوقي كت ,ظاوناتنب ماه هتجوزلاب|اط> كيب ل ,ءموحرملاناسان ءمايأدعإ ةز 7 5 ٠

 دارملاوناييدلاو لمقلاا,مذ يري انئلع - ققلاةورفلاو سرج كتان دج مايأيف يانتالات :ارغربك ن ورمل

 ند ؛لر رج هاهو ءوضو ةذشذمو مزحو حتاوحةلدب ورمف>الاخ وألا اههجويتلار ومسلا ب لااا اولسزت

 اهاطعأ ناكو::امالا نمهلوق ف داصو همت ترو لخرلا كلذ تقدصَو 51 .-تقق2ا أ رفا ملف ةياقالا ِْ

 «كيبد#ةدلاونا ماهجوز ةايكترمسدل اوَةرك ذتاا يفاءلجرلا تاهءافد اماهناف هيظفحااط لاقو انك ش
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 ا هركماباو 0 وهبارما اهتومسي وةك ربا يلاةراملا امنه كالسي ب رطو

 ظ : 9 لوو تام وره ةعبسو< شاع ظاوي اهومسوادإو نهأ دحاتدلو نيتيرسىف نيل حو ةريسإ ةدع
 | كيليعساربمالا 6 تاءو ول توججاليذلا يملا ناحب ف غولبلانودوك لصف يف تت امان, يرخالا
 أ[ 2 كلذإذ اجرجيضتمواةتدمدلقوكي ليعمس|هرماوريكلا كيب ظاويارادن زاخ لدا ناكو اجرج
 ظ 00 هبر اوثلايما كايب نأ وخرنك ليف عع ا كاذببقل

 رازإلا عباتكي مهاربا ريمالاو ظاونانبا كيبدمترممالا وكيبهللادبعربسالا ن .لك 6 تامو غي
 ديب ةعلقلاب ظاون انباكملي ء.ساربمالا لقانا كللذو ةدحاو لل يف نوروك ذملاةثالنلا لق
 ءارمالا نئءاوط تءضن افا رضاح ع نياكي هللاديعو نط لايق نك رح كيبد_#و الامم راقفلاىد

 ظاوباكيلامةصاخ ن موكلي ليعمساموحرملا تخا جوز هن كاي للادبع يلا مهكيلامو نيلوتقملا
 ةنسلايف جلاب | ريهأعلطو ةيقحنصلاو ةرافألا ل اا اع ناك ورييكلا كيب
 .سارا ةركلبا اومضن كلذ مقوالاف نيثالثو تسةنس عجرو نيثالثو سم ةنس يث' ينلا ةيضاملا
 تقث#كو سانأاب هدب ,محدزاو كد ليعمسا هدمس نب !يفهنوز٠ي سانلا هءلعتلبقاو مهلقعاو ندوجوملا

 .ىناثيف علطو مهثارمالتقوهلتق يف ةلوملا اوامعاف مهنممقتا وهناشروظادوج ومرمعسان اهنا نوضغملا
 .فذاك و ةيقحنصلاو ةيرمال اهدلةواشابلا هيلع علك ةعلقلا يل كيب 0 وذ مول
 كي هللادبع هدنع عمجهنا|منومضماشابلا ادخ 0 هءهو سكرج تيب يلا لزنو ةيفونملا ملفا
 اك بكن :ةيفةليللا للحي و رازإلا كيب ميدارباو ظاوبانب اكلي دمشو كادب دو
 ! ]13 لق قاري دت هعم لمعل هدنعر ا ها م ل كيسا ار
 راسم تيبلا دو ةركذتلاب كيب هللا دبعتينىلا سكرج ادذ:ك رضع املف نيهوحرملا
 نابزع ينليلا ادختك يلع هدنعو هاير بجاوو ةيي راو ةيرايتخالاو رك" انلملاو سانلاب
 فئاوطو رفن مهريغو يلقوربلا ادختك د#عبات ادخيتكف دوي عبات ةينادحاددتك نسحو
 اوبهذاوكيب مهارباوك يبد ذخ ىد_طلاكييلعا لاق مئاهارتف ةركذتلا هاطعاف ة رثكا
 سكر جدنعاوبهذ واويكرذ لوقا قورخاناومغراو همالك !ةورظن او سكرج كبد تنبىلا
 ” 1 لالا قل سرأو سا لا ةبنت يملا مبا دافار مهعم حانت وهو كيب راقفلا اذه دنءاودجوفهياءاواخ دف

 مكيلاعل طناف هباطاو كيب نلادبءىلالسراهللوةيو هد_:عنيروك ذملار وف ءريخياش ايلا ادت
 يداك يلعل ضرءتبال نا سكر ج لقبا دخيتكملا لسراف ةعامجسايقابىفانض رغانتكلءمومتق وو
 . لسرأو ةمدخلا يف حدانو رينعلا نيمأهنالاشابلا هيلع ىدو ىلع يراس كالذكو هي هباعىصوأن اطل سلا نال
 ربديلهدنعروض>اهبلطيو هديسنبا زي زءااىف هب زهلو هرطاخذخ أب كن هللا ديعملا ةرك ذب لاخحا ىف
 امو ىممااكلادلرقيو هيوتاومالكلا كلذهرلعجارفموحرملا لناق لت ةوةي دوق وده رم اه



 < ا ع ٌْ 0
 ةعلهو ىأروم زخدل ناكو * رمعاه 0 انيقراسدقف * اللعااوةسا رت د 57 1 ْ 1

 ركماج ىزحيفوس لياةامعف 1 امسكرج رابلاردغدب *رصبلا معاضتلاءاحاذانكلو 21
 ةنط قيسسو ابر | هعطقف « راما ورعان اويدبب د 0 هب ادك هلرسأ ش

 5 رغةعبرأ ناشلا مافعريبك 3 هءانان لدجو + . رقميلا قاسياملظ ةلئاقو

 ريهقلاو زدعلاب هللاءافو ألا 4 هنيعتاشفوأءاديتتذ

 # اهنمو 6
 رةتحم ءاجدق فارشالاىلعو تلع * دقسءورلاقوذ بانذالاهدءب نذ

 نركلا نءىرطلل نفاه دي ذاع. ع ترا لاجل تسد
 رفا يف كراعملا نيح ءارمس تمانو #* اهدورق تماق هلل لبس 2 الأ

 رودلانهتاوذلا نا تاهو يرسهلادسأن باقل[ نابج نياف

 ب اهن.و ع
 هزعب كولا ازعنم ناد ,ف #* ريطصم هنعامهيفاناثأباصم * يوسربطصه4'عباص٠لكف

 رحسلا يفو ءاسملا يف هيلع ىمتا# 1 اد كوفع بحس هرطم أف يملا * ربقدق تواملاب قاخاله دعب نءو

 رفغنمريخاينارفغلاب هللاعو * ازواد-م هريصقت نعبر نكو

 يثو ىر.ةلاد#مخ .كاةمالعلاماءالا طخمةتشدم قاروا يف ثا 3 0 رفظ مث (

 تةسكدقهللادابع صن سمشو * ادقثدةلدعلاءامسقئارديو #* اد فمع دق ند .الان.ءونام |يفإ :

 ادنس انلرصمىف ناكيذلا ىلع * أمد لطاه عمدب يدوج نيعأي * ادحل يذلاب تتاءزعلا ةلودو

 هتءالظ نءاريقن تاغ * ادجوأم ركلاق لئمابذيم * الهر اويدناد اه ضد 01

 0 كما متدقف دقف *ىد اداؤنلابوذ ل ق>ن ١ الافد# ىدهق و فلاوال دع رولا لدبإأو

 يلع قافليعمس' ظاوبال لع # ادلوالو ىلامدجلل ةلوديف * هلريظنال اريءامتدقف دقو
 ادشرااو حالصالا ةلودلانمىتب # نم ميلي والضفهمحري هللف * ادرفنإ ريسخلا عمجو هنارقا

 ادرو يذلااذءترك ددقمورلا ىف * تيلت ةيآ يف يرق كاذ خيرات
 ( اضياو )سانا يدياتيسك امبرحبلاو ربلا يفداسفلاربظ ىلاعآ هلوق صو

 هلّزانت ناسا يف:ناسح رو < هرس سدق ل يدا ناآلا ٠
 هلزاتهو تنازاندع تانحو #* هبر دنع اعد امين ايس

 هلتق لتقيس عيراشب هيلع « اطس نء ا هلل' نا ديالو

 دقو ل_يفلاةك رب ينع لاملا كاتشب عما كطروا ان ا ,فغ هوباتنب وع ( هلزنمناكو

 ءارقنال نك ا. موأن'ثيحراصو برخ دقو ةم.ظعالا وما هراعفرصونولملا ماخرلا عاونأب هفرخزوهر 1
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 0 .الايف ة قا راو 2 اي روةباطقو ء كال ا يف ةسايءوربب دبولَةع بحاص ناكو ل ظ

 0 اهعموا بعرق قرسو ةساز 5 لعل باغ يدهن ةيقرشا | نم ما نأ نع يام (كذزف)
 0 وبا نبا ىلا يباهذ نمدبإال لوقنيثو اهرادزه تجرخ تجي تخرصو اهمون نهتظةينساف

 | وأ ىوكش يف هيلا ىنأيادح أ بجحال ناكوه ات ادويت-كزت ملوةما اف ىرقباوذ أ, فكو

 ” اعاطعأوت وةقرولا متةواهمر زعاط ص حيف ءاقمعاقلار !اريعك لاق هنايلت ع نمتلاق تنأدلب ىأن هاطلاتن
 -- ضقفاكلأسيو وامكيت الي هلوأةيرقلا يلا ت تلصو اذاو بهذا هللاقوابءءباهذلابءرصأو ساوق لجر

 وهولتلا قوف نه طب اهلج باذاو ةيرقلا ي اال صراملؤ ودل ا ٌةمع ؟'ةيلاهب يهذاو هيلع

 هتوقعب ماف ماقممتاةيلاهذخأو ساوقلا ه اءضرت ظاوبانبا كعملءف شن افلوشو ةارملالأسي

 ةناكرفايو تيهذواهتذخافاهتحاصلاهاط واهب ىت | نم لس راف ةعاقلا يف هدنعام 1 ةرقلاب رقافدرمذو

 2 2 ري

0 56 

 مهرضحأ و هيدي نيب نم جورمخاب مد سمافأو ركنا ملأ وهوهنم ةعاج هيدي نيب رضحملا ( اهندو)

 دأب رقأذ رع رة ماو خش مهنم قوع مث مبجارخاو مهراضحارركو اوركناف كذك يرغا2 27
 مهيلطأ ال ىنالاقف ةعارجا نود نم صخشلا كلذ ذةذ رعمرس نع ىلئس وكل ذ دهأ ش نهب دءتنةب وع

 هنآ كلذ نم تملعف جورآلايف , و ًاره نوكيفارصنالاب مرمآ ام دنئعولوخدلا يف ل

 : طوقسلاى لال ادقناكو عال ع هال اسد دعما عال "امونربامعَةدعدلو ةلوعلا بحاص

 يتلاة فصلا ىلع يجيلملا يلع ىد.س دجس أن أكاذكو قوسدبقوسدلا مهاربا يدس دس. ًاشن و
 سمح ةنس ناعش روش هصتنم يفكلذو هاريادلار فاس يجياملا دحسملاءانب متالو نالا ام ءاعاره

 هنانح ةوق نه سانلا بدءءتو يودبلادم يد. عرضرا زواتدنط ىلا بهذ مف اوةلامو قينالن و

 5 سكرج كي دن اعمكالذ !ءاودو ل .ءاوغلا هل نودي ريو /نوهراكلاو هماصخأ ابو ريص»نمهجورخو

 037 ةلحلا ( هليعافأ : نمو ) هتيبل م زالمعهمابأ 5 8 روبط موي نةراداعلاىلاج رخل ةعاجشلاو هن روش عم

 | ولاو ساو ارد يف لمجتو رداذلا يلا ةذ يعل لل اوايف زيمرلا لالغىلهري ناك هنأ
 ِع فوقنا اذه ىلعاهفاللخ لس ريواهنا واق ةاكيو قانلاوحتتو وشاايفةل.اقةنسلالغ مذيلاو

 70 اولسةن دما لها كاذكو ةمكلادنع ةبرقلاةالص هياعاولصو ه.اعاون زح نيم رطا لهالهت وه ريخ غلب
 ةنساهرخا تا «تلس جا 0 ؛ اريمأعلطو تنور نارمعلا نههل؟تاءوماقملاو رباملا نيب هيلع

 ىهوةليوطو دءدق نمتام اي وساهم 2 ارك ثارمعءارعشلاهانرو زيثالثو ثالث

 انءاهتحارو ضنخاهتءفرو * ررضاعفن يفو س ؤباهوامعتذ # ة رغراد يو-ايندلا هذهامو

 رمشلا عناي يف بالا باصأ ناجك*« ةلطفورور ل كلير ع ردك اهرتشت ولذ اهتزعو

 2كوب الا ةررتذت الف ررغل بور وردا كل دوال اذا # تكلل توازن: رعت داراام رلا
 را ايرذ ناقرانا ددلن ايلا # !:رصبكيب لهم“! سؤب ير * ردح ىبع نوفرا ءلاؤ ردح ىلع

 - "رت
> 
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1 0 
 مث جا اطاريما كيب دمت تيبىلا سهذنوءذخانةرادرتندلا ابدأ تيب ىلاسذن رشف 5 1

 م كيبدج | داقتيونابز كاد 5 ىطصمتدب ىلا لوزتلاب اشايلا م انوةليمرلاىلااميجيهذن

 ضرع و تك او ةيعجكلذدعب لح وةبو 2 م ماوقلا بج و يلويخو يعاشم ما ةيانامرت هتف

 3 وأ رقو هيأر يلج ندجيتساف با وجار ظتننواشاملا لوزن وأن قم يفلان سلتا 0

 تخل راغضلادالوالا هياعتعمتحاف اشابلا اولزنأو قافتالا كلذ يلع اوءمتجا حارملايفو كلذ يلع
 نولوشاوراصوناكملا كا

 هيلدعلا يد لمعت تال لاق نم * هلمقلا زيعاراشا, اياشاب

 هرب د:اا يدربدبكل لا ونه * هريدلانيعاياشا, اياب

 كيب ليعم. ها ساو ةيدوادلا ىح 7 جم 8 اتي ياهل ةنف رمعالا كم ؛ دمح |ىلال سراف مهم قاض

 ارو ناعإلاب وسع ل فو ًادعبو هواسرأو رك ذاك رضحم ضرع ا وبتكو هلامجو ةلويخو هلام
 ةناملا عفدام دعب ىنأ ث يح نم اذ, تجورتاسو يَ كاشنلااشا د حرص :ىلع' وأوو هةءامجو كب لليعمسال

 .دمعو سكر جك. دم لزيط وذو ر كام  لءابف و كلا راد ن ماهذا يي ٍةلااسك نب رشعو
 مهيوأسم نع ءىغغيو منع لذ اتي وهو مجرتملا مموادعو مهد ح ىلع 5 ريم مهيشولب نهود دايس نيا كد

 اغأ رمع عبأت راقفلا مرا ةلفغ قرح ىلع ةءاقلادولتقو هباوردغىح ممالز حماسإو

 ينيدلا د رطادل لوقو ك ل عم | د عمل عفشإ سن 9 ماكبو سو رعلا نمق يف ه:صح ظئافن بلاطإ

 نمراقفلايذ قان> قا تناملا يدنعهلعلطإ ا اذكلذ دعىل لرا كدنعنم

 لدفن أدير لاةهلعفندي رثيذلااموهل لاقفهلاخ هلاك شوا شابلا ادختكملا علطف م انعالاو و
 00 ولا ةيفوش و هدالب ن هم لت افاسيكن يرمشعوةيةجينص ىنوطعأو انه لا ىنأب ايامدنع ظاونا نيا

 ربخأو راقفلاوذ لزنا همديفانلخ ديال نأ طرش ىلع هب ولط.ه ىلا هباجاف كاذب همو دخعربخأ و اد>تكلا
 الو كاذىلاهباحاف ر سراف كد مه لارا عرار و م فاد نارك نا بلطو لصحام كر

 هذخاف كبب ليعحسا ىلا لاحضرعهلمدقو راقفلاوذ لخداشابلا ادد:ك دنعمويىتاث ىف اوممتجا
 وسلا كوماق«ناكدودم جن :ملا برضور جالا بحسراةفلايذباذاود ارقي عرشو

 اوبرمذو مف ويس اوحس كب لمس اب رضدوأرام دم كلاذأ نيش ىذا و نال و نالصاو

 ةيردكساي حا با: ىل ةاشم ةيشلإ زاطا اددخكو ىلع يراصب رهف هولتقناج رج كأن ليعم.با اني

 ىذلابر ارشلاغأن دام وتقدر اموتنكوامم ولسففامممودب ىلا ءهتشجاولا شه نيريهالا س راو
 نيتحولسمام سارا ودل ادن ةااوةمامو نيث المو تسةنس يف كلذو ىثاوطلا طيغدنءةركب زالا قيرطم
 نه ايفا ' لد >هلاعفأوةديعسهمايأ تناكو ظاوبا ناك لس ي«ساةلودتضشاواضيأ اتركك

 ةاراطتلا اينو اهحرش لوطي هدا رو بيبح عم عئاقو لومار ادالوأو قب رطلاعاطق ن٠ . نااعب ٍ



- 000 : 0 
 ١ نوماس ىلا تابئاكموانامرف لسرأ اف س -9 كل د كامأو أوفتخ اورمهمىلا اواذ دو كلذ اواعفت

 ا 7 جاما ريمأو ركس ءرس ةبحص نوبهذي و زيا بر عدم مز ايوهلوخض بروك رايدر م بديبح

 "كيد لْزَف دورجايلا اورامو اويكروةكربلاب عيا عمتجاف ظاويا نبا لاتقل لي ءمسا كيب

 | 2 لوصواورظتاو عفادملا اوبكرو سب راتماواموةردادسلاواشابلا تاغاو ةب دكذتلاتاءاوركسعلاو
 1 تم قجعصلااود لو ةباو :ااول لاو رازطاك يب نسوي مهءهو نومداق جاجطاباذا و جاححلا

 000 قش 00 اشايلا تاغاةريدذلاو زحطاو ماي اوريحا>سلاو ةنب زتللا هاو كب د لامججاو لمحلا
 نواداولا لاس وةردادسااو رادي ودلاو جاحلا اد >.كيلعاوفئخا نيذلا قجانصلا تاقلعت عزو كب
 تا ”ييحي فن رع كاةيحةزغئلااو. هذ مينا كدب ف دوب مطلاقف ميكيلا موءارمالاو قد: 1

 ةكربلاىلاا اولصو نأ لا يفاوملاولا مال ايف قحندلا ىلع نو شفي م هو ادئازامو» دورخ لاو .اقامهنا م

 يفمفمداق لد أ ناك و ةب راخملا جا ىفل>دىنتخاا هنا ليقو راتسااهيلعرتسو ربخ ىلع هلاوعقيلق

 مدقملاة جو ز زعم كرو ع .هض ل ج ىلع ند ةش يفةيدق نود ةح رطابياعةب رق

 مهباعجاجملاو ديدجلا جا مليا دو جاححلاةاقالملةداعلا لثم سانلاج رخو ةأرمايزب ل جلا يق
 لك رو 0 يلع شيتفتلاب+« .زاأو سكرح كيبدمحاشا ارضحأ كلذ لص>املف دوري

 لغت تاو شت واطاةزازف رعد عرشلا سك ن هرم اوت تلي لاا كايف ١ ماك

 عبسلام لغت_ثيداز زل كبي فس وو 0 *لفتلاو صحفلاب سكرج كببدمت

 8 كي مساقو رسعالاكيبدمحأ هلا مو ارسلاومالاقفناو عسيمجلا رطاو> بيط يتح تاكلي
 3 م 4 تب يفة ميو مطل مت 5 ا نيفتذمايفاب و ظاويا نباكيب ليهمسا 6

 2 بكح رف ةوعدالهويلطف س رج كبد ملا هذوكسد حار كيبمم ا بكرو ع. ا عج

 عوج رلاداراف ةريثك الويخو 9 ل طافت ا ل 0 500
 ىلع | عاودجون كيف ويد :عاوفلطو اولذدف عمج رت م ”لخدت بيع كيبدم اهل لاقف

 ادحتكدحأ لاق سواجلا مهبرقتسا|ملف مهفالخو كيب ىلع يراصو بدعلااب 51 !ىلعو يدا :طا كني

 انوخأ ناك كيب فسوب لاقف ظاوبانبا كيب ليعمسا انعم ناكوأ ساجلا اذهنس>اام نيرحبلا نيمأ'
 يلعردق لجر كيب ليعمسا يمملعف شياذ الا نا نهىز ايش سكر رج لاقف ظاتني كبد

 ليعع“اب اذا وةنتفلا ديه لجال ىنافن ومها ارديناطءأو يناسكو ينم 1 و لعفي لف سانا هيلع راشأ ويلتق

 ماقف ظاويانبا كبد تتهوخ ا رجكب ليعم.أ هتيحصو ةرادسلا فلخ نم مياع جرخ كارب

 و هو ريب تلا ىلا اولقتن امثةعاسا 00 ونهو ناك اردص ىف سلج وهيلعارملسو عيبا

 كدارم نأك نأ ىف اوخااي كس ىلءمسا لاقف هنالخ هضقني وكل ذيف هيأر يأر مهنه ل 4-1 ه.ااراثملا:

 ٍِق بكر اننا يدنعىأ لا لاق كلذلالا عتئملاننا اولاقف ل وق ألما وعمساف ير ووظ يلعاريط مرطاخو»



 يا ل ا ا ا ا
 . يتجانز ورلاو «ةنيزخ بتاكوهر ادنزاخو اشاب يلعرضحاف اشاب بجر لصوو كاذاولمقف هب اقانعحالاو

 سادسا دوه اقل 1 .ضومورلا يل ااهلسراوهساراوحا سوال هول تذهل قب سما مثدباسح لمعل م همها و

 -جنرةرعإ نول ري مهاف ة هَ اثرلاقإ رط يف وفي برعلا يا لسر نأ كيذيفرييدتلاهل اقف. ظاوانبا 1

 مكي ليع ساو ظاوبانباكوب دعو رازإط اك يب فسوباواسرا ماياةرشعدعب و كيب هللا ددعمطاول راف . 0

 ' ادذتكو راورتندلاكي ليم. ءا لقا ةكرباا نم نولحرب امدنعف هلواغا نمح رئادبعو احرج
 . نب ايلاة دب رحب هإسرنو جحلاةراماكيب ليعمسا نبا كب دع داقنمث رهظاانا كلذ دنعف ةرشب والا

 .ترفاسو رك ذا5برعلا ىلا اول راوري دتلاوهاذهواج رج كيب ليعمساو كيب هللا ديعم«هنولتقب ظاوبإ
 . قل رطلا نيعطاق برعلا -- ني ” الو يح ةئس ةحاطلا نب رشعيئا# ةئدقلا ةداعلال ثم ةشاشولا

 ديماقملا“ال وه قحنمج رخآو ةياقعلاب رئاسأانلاقو 0 ةلااشابلارهظاف كالذب ريا اواسراف

 .ىذلاانا كيب هللا ديعلاهتذ 0 جر ان, :فاهلقاو ا:ةءانص 'يثىانحي او رازطل كيب نفسو لاقف

 .مويلاكاذ يفر ذاسو كيي.هللادبءىلعاشابلا ما كل بانا عم يدم قرشا تن و الا ال بهذا

 اراسوالت كيعي نم كسب هلل دية 0 جلال >رالف برعا| ب هة.ةءلا يلا لصوالت

 .اشابلا صا نمناك اماماو هرطاخ لغتشاف ةصقلاهل كح و قدينصلا ىلع مو كيب هللادبع لزت مهلا
 اولتقو مباغشاوأمع مدقتألا امسرلا يلءهع«نعو ر از اك رب فسوب رفاساهناف رص؟ نمو سك رجو

 لاةملقلا نه لزنو ننكر ج كب دمعربظو ةيشر والا ادختك اغا لع مساو رادرندلا كب لعاخلا
 يلا نوهج وءالصوا!و رادرتند رسعالا كبد اب اشانلا ر ةتساو رادرتفدلاة بوكر سك ار وهوهتيب

 0 حطسل | يناج رح كيب ل عمساو ظاوب'نباكيب دمحم كرتو رازإلا كنب ف وي لزت ةيقعلا حطس
 كرخاو يح لب 0 1 لاقن تعج ىن يال هل لاقو هرطاخ لغتشاهياع سو قدعنصلا يلع لخد

 دللان وكرت مح فيك هللاالادلا ال لاقن ه+حواغا نمحرلا دعو احرج كيب ليعمساو كيب
 ,نكسأو لح 1 .ودردإو بحاصالو نامأ مط س ءاةنام امثملاوءادعأدك نااو ماستاسأ ند

 ىودب لجرباذاو كانهاولزتو لن اوراسنو ةءولعملامايالااوماقأ مهنا ع دب , ريامالا كلم يف عت ال
 عمجرتساو 0 رص عقواب كيب ليعمساريمالا ر 0 زلط انا زعادخت < يلعهلسرأ
 ناكو اي أىب وءأ .ارقذ بو" ملا ءاطعأو لصح دق هنأ تنك ىذلاءإلاق ريا شي اكرب فس وبلاقف

 قحنملا ىلعرام اند كراممهض و عىل ونة: نمادور هتاكر ب يحي في رشلا ق وحلصلاة يحصل ١

 ,نجه ثالث قجنصلارضحاف ةزغيملاراسو هعدو و جاجا نوبهنيبرعلاناف براالو ءاخاالاب ٠
 ن٠ هيلانوجاتحياممهعهاوذ حاف هطواغا ٠ نحر لاد ع واجر > كرب ىلرعم ساو كليب , هلا ادع بكراو ف

 قي رطلانءنير رك ذملا عمرفا-ي نأ يمأو بوتكمملا هلرضض>أ ىذلا ىودبلا ىلعمهنأو لوك أو نشوف” 7

 .اهياعامو نه ثال؛ "هيوالحْذخأي و بورغلاتقوقورحلابردلا ن م ميلخووب وابل رضح يتلا



0 : 

 55 1 نك طالع رم امد دا طدا دك 3 1

 | 2 مهاربادي_وهاذهنايلسو هشابهدوأي غدزاقلادختك ىنادصم عباشيواج نايلس ا دتكن ح
 7 هل زاميف دلو كيب دم نكسف مدقن اكنيث الث ةنسيف بخش وبأ كيب هاربا ىفوت مله ٠.53 الا دختك
 3 " نم. ةعامج هيلا | مفو ةسايرال هن يقادف يفوت هديس دجوفرفسلا نم هءبأت 0 كيد#رضحو

 3 ااوذخأو مهانمأونالبقو نالصا ريالا ارمع قوتعمراةنلاىذو كاري ىلا انا نينج لع مةي راقفلا

 ةليمرلا قي رطب مهم ةنئاطدل فقوو هتنا.خ و هر د غيلعأو ةشاو لءاوغاادهل نو. د ومجرتءالنورفجي

 7 'مهلعاومرف كي ىلع ىراصواج رج كيب ل عمساو رأ ناك بن فسسوو هعيوصو ناويدلاىلا ملاطوهو

 0 بزعلاب اب ل زنو ةعلقلا باب ىلا ها ماودك كيب ليعم. أش رو ساوف ل ح رايكوس مهخم بدصإ لف ص اصرلاب

 |' 2 هلاو ركر جك دمت نم ىوكشلا هنوهفراز لا كخبفت وب ةبحص شاي يلغيملاهلسراو لاعشر ع باكو

 كب دمج راضحاب تاقاحوأ ا ىلا تانأمرفاشابلا تكف ديلا يف نافلاةراثا نودنر وييساملا ودع تاخ

 هنايصعو هنابادعب كلذو هب راقفو ةيمساق هو هلاَنيمَع دا نكارح نك رو هويزاخ نانو نكح

 ىلالودولا نم نك عاود وح نه قرفنو همازهنايلار هالالاوةليمرلاب مهبرا هيلا نب هجوتملا ف داصف

 هاسكف لاحاوسا يفاناي رعا ريس آب لرعت# اىلاهورضحاوناب رعلا هراع ضبقور د: نءاب راه جرو هراد
 ١ ىلعاميقفاوب منهي ىف اجلا اددتك لعو نيرميلا نيمأ|ادخةكدمح ا هيلعراشاوروعتةورفهسدلاوهمركأو
 هيلا نباكيد#عرنا لو ص رية ىلا هاف: هنأ مثل ةقأن اج: الذ ىعامذ يف ا>و يتدب ىلا ل> دهب ال ةو كالذ

 7 ١ لعظرصميلا هراض-او سكر ج يلا لاسر الاب كيب مماق ىصوأ ة نسا! كالت ىف ةنبزخلاب لورمالسا يا بنش
 2 يقامالك هيأ سد انءالارب زول عم جاو ةنيز را كم ده لصوأل وهدنعى و>او ا

  ءارمالا ناف ةنب زكا :هر ةالولادرظو ةيرر ك1 كلا مل. ىلع يل وتسا» ىمأ تاما نادل لاقومحرتملاق

 "0 قللذك سليذلاو هب هياكل كياهوهعابنا امهلك اوراص تاقاحولاوءا مالا رابكو 5
 ِ - حصان لكي دقاو ر همنهجرخ او د لها لك فيدات نع ج رخال يلو نما شاب يلعو هعئاذض مهق

 7”  ليعمساةلازاىلع سك فال | ةعبراري زوال لمعو هبذولي نمو سكرج كيب د لئمةلودلا ةهدخيف
 ا ل1, اا دعا زاطل لا لود كاذناكو رييدتوةماهش حاس نوكيو هفالخ ة اوتو اًايلا وكي
 7  اشابلالتقاهبص>لل.بنشيا كا د#*الئابامرسرهلاو + .رو يماشلا جاحلا ريما! شاب بجراونيعو كللذ
 2 رصحا كيب مءاق ناك دو و رص٠ىملااشاب س> ررمض> او يدنا كيب ىلعا دعام هتريشعو ك ب كل عمسأو

 مويلاف فلاوةئامو نينالثو يدحا!ةنس جلاب اءلاط ظاوبا نبا كب ليعمساناك و هافذاو ريكر جدع
 2 رصمن. جحلاب كيل هم داج ورخناك رصمولا مسملالصوو شي رءلايلااشاب بج ره.ذ لدو يذلا

 0 هفسوبرعقملاا ذاب ىلعلازئابهرماوماةمهاقإءجورسعالا كيب دمح ا ىلااموس صاشاب بجر لصراو



 ل : 5
 تدب ىلع بكر مش مايأة ثالثا يف ءريومأ تري يح ةديصقو كديوي [كانا رانا لك 1 غل 3

 ننقل كل و سمالا مط نا كيب ظاويا هيف لاق يذلا مويا يف كاذ ل فولو هيف نم يلع مجوي و كيب هوصن اق

 ةئيدملال>اديف برك ااوزربو داهتجالاو ديلا ىفاوذخأو كالذي ماهللادرب ملوال وعفم ناك !صءاقللا

 ةقرفلا يلعهللا مهرصن ىحبوغنلاوبقثولاومال اوتو ديالا بغاوب اودياكملا اوامعواهجراخو

 لثق نهلتنو مهعبت نمو "3 ركل ناب ودمحا عرفاو ىديعصلاّك يب دو كيلا مهو يرد .الا

 لاحلارقتساو ةيمريغرك ذاك ةديعبلا دالللايفاوتتشتو دالبلايفا ودرشو مهرود تبهمو رف نهرفو

 ةناكلا مثتحم ةمرحارفاو رصمب مجرتملارقتساو رازإلا كيب ف -ويةنسلا كلن "يف جاب اريمأرفاسو»
 8 ا كايفام 000 واعالاو الا يف كيب ساطيتو باشيبأ كيب يها رهلاكراجو

 اك" اهفراعمواهبان ذا مف كيب ليعمسا لويخ لع هتباو بربح طاسوا, تاه دك انيراصن سلا

 نالفاغتا.هو كلذ 0 دوا هللاهرئاظيإ و دياكمو اك ابشامهالاو نموا مط بصن مث 0 .

 غلحو ماقمماقرا زا كب مم ويدإق لرأواشاب ىدباءرضح نأيلا ة ةفط ادب ١ واس نعنايضغإ و

 هلت مدقو ةياداعلاىلااشابلا لصواساو ططانسلا نين] عج و كيلسمسا هلك ىلع كب فاسو,
 لامواشاب يدباعهبح ا طامسا ةمدخ دة: وةميظعةمدقت م ريذا كح ل هدم اهلمدق ومشاقتلاءا سمالا

 ثا امو نعن ناار حافلا وتود نءامطاش و كن فضول عمو هد يل! هنا مث هيلا هتيلكي

 كيببويأو ةموصخ|.ينيي تعقو و دحاو تيب كيب بوي و كاب ساطيق ناو لاحلاةقيقحماف رعوناتقرف

 الاومأ بسب قفأ هادافو هترصنب ماقف هيلا ًاجتأاو ث اب ظاويا ىلعكليب ساطم .ةعقوفأ دع :جوةوزعرتك أ

 تقولك يفو الم يجاتمم عازب مف غلب اهأذب كلي ساطيق غلب , ولّتقو تام ناىلا لاطب ًاهلاجر نمتلدنت 42و

 ار لال ساطقل رعخاوارح نوكياشاب لالاقف نيسان ٠و لئاوغااانيف رفحي و لئابحلا نأ بصنني
 كيب مههاربا دياقتواريهأ ج آلا ىلع مج لا دلع هاد دوو ناديمارن رخذ# هلتق تحل زيرو

 ة.امولا ثءبو نيف ا رأآول لاو ملا تاودألست وعلاعااشاب :ىدباعامهسبل 0 رادرتفدلا

 دلقو جاحملا قيرطنمراحالا ةيقنتو ةمودرملاراب الارفط 2 ةعواساتالسراو ردانلا ىلالالغلاو
 يس ىلع ىراصو هرم دمع اذ نخاف ورعملاءوزحأ دمحم هو قجانصة دعم اوبصاخلا 1

 نم رلادبعو ةيشوأ واج ادحتك دلقتاعأ ل مهسا هنبأ| دخت و ىدنطا لءوفشاك ليعمساوينمرالا
 مساقو ريككلا مساق مهو قجانصةسمخ هفرظ نه ل اةينديأكب 3 و نايل تاغأ دلو
 31 ارد ريغصلا سكرجد تو كلب مهاربا نبا يلح دمحو رو كسراقمها رباوريغصلا

 مظنو ءاذرو ءاخس وناماو نم نيرشءوناةةنساهرخا نينس جلاب ءاب علطو ملاقالا تايف وشك
 ىضوبا ملاادخةكمي هارباو ناظفحتسءادختك دمج كدك لثءهضارغأاهنايعاريصوةغسلاتانادسولا

 هئجرترخايفىنايساملتادباطواباوصلالااهرش اهو
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 ش 0 ف ةعمجحأا ولمعن اذ عب هن و هجو منأىل اءكلذرب لو دار مايدق رعو هيلاهذن بولطملا

 : 1 رهأملا < <اذلا يجرالكلا فسوي وتا ٍكلفلاو تايضايرلا اص وصخو فراعملاو مولعلل ل يمهل ناكو هيفأو

 : ةيأن ءااريةكناكو فراس هملاو جاب زالا ي>اص يدان أ اوضريلعأر و هك وامتو روكذملا عبااتوه

 نيننا.ارسضحأو بهذلابةيلطم سا ن كر 0 | ةدعدملا ممسرو روك ذملا ىدنفانأوضرب

 ةهظعالاومأ كلذ يلع فرصو يدنئاناوذرداشراو هرم 3 فارم هلاوعتص 2 ؟اذصلا بابرأنء

 ةرسشع ثاللثةن سكالذو يد ةاناوضرمماو همسأاج. اع شقت ١و اهريغو رسمي مويلاىلا كلذر 1 قابو

 فو يت َو>هيدامس ف لزب لو هدعإ و كلذ ل ::فلأو 1

 ا” الرا ةداعسلارادرالزقلا اغا سود !عدات طاطخلاب ف وردم ارالز لا كليب يفطصمريمالا 6 تامو 9

 مست سكالْذو اثاب لرعمسا لزعدءل ةيءاقممماقدإةنو فنا ًاونيعستو عمرأ ةنسيف ة قد: لاو ءزاعالا

 تالث ةنسةي راد رتفدلادلةنم“ اهريغو اد رجةيفوشك لثم ةديدعبصان ءدإةو هنءارهق كنالو هاف

 1 :رادرتفدلا نم هلزعد هلو ةنس نو رشعو عد ا ا 0 : ر[درتكدلا هسا نيبناكف نين الثو

 - ةاللاومظمملاريمالا # تامو# باارتاروس رات 3 يفوت نأ يل الاطب اةدس:ص هل زم يف

 فاشن ةرامالاو ةدايسلاو زعلا تدب نم ىمساقلا كيب ظاوياريهكلا ريمالا نبا كيب ليعمس ار يمال مخنمل
 ديشلاهدلا وتومدعبةيق-:هلاوةرامالاد1ة7و تافصلا تنل نيج ناكوتدات روةنايص ينهدلاورح

  ةئمسوءراذغبددقا؟ ةنسةريشعتسالاذذأهرمعناكوال< واله اه ناكو مدقت ؟ةريبكلاةنتفلا ىف
 ' دانجالاوزعلا نم مويلاللذيف لتقوةض ورا هاجت هرب ةكرمملا يف مدلاو بيص أ لهناف كيبةطشق ةءانبنلا
 الح اونفكرخأ وكييظاوبا عباترا دوي كرا وكرم اهوا و نا دو ةئامعسلاو 2ك ةيعاخ

 1 هعبات كرب دمحاو ىقايآكب ميهارباهدنعاودجو ةماقمعاق كييبوصناقك لي ىلااو هذ و مجرتملا مهعم

 - اوراصونزملاوتب كلا مهيلعو سولج م هو شماطف كيب دم و هليذ مزاب كيب ناغعو يراقفلا كب ساطبقو

 00 ساطنق ملارازلا فس وب رظن س ولجلا مهمرقتسااملذ مطاح هيلا لؤي امو مهم يف ني ريق عارالب «مغلا لع
 ريشعم مكيف يوعدلا لصأو ةقالعالو بنذاهيفانل سيلةيضقلا هذه ىكبت ءىشىال هل لاقف ىكبيو ,ارف كيب
 2 رسو جاحلاريءأو ةيقدنصلا ينو دلقالاجروالام فاخو دحاوانم لتقوا.:ح رجنان الاوةيراقنلا
 نم ةجوانامرئان وطعاو هيب حتش و هتءاضوعن وكيف هدلاو ةيقحنصاذه ىديسنبااودلأق كلذكو

 . ءاشي نار صنلا يطعي هللا و نيلت هلا ىلعناول ا فرصن نحنو فاعم ناولحلاب عرش بثا: هومتاعج يذلا
 اوضقو كري ظا 1 مو>ر 0 ىلا مهعمن مو كدب ليعم | هّيعصو كلب فسوي م بج >رو كلذاولعنف

 0 تسلا يفاوقفناف لا ومالا ميعماوذخأو بزعلا باب يل اهحبصيفاوكر روم اوبترومطاغشا
 تو. الاف برحلا عفر يلءاوقفت اوناكيتااةن دطا ماياةثالغلا ىف مهل وحأاومظنو نيل اقملا نم مهريغو
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 ىلعتامىت> لزيملو هباي هتلك تذفنو ثداوملاهذهدعب ,هئيص ررتشاهناف روك ذملا رك د

 فرعي و يناءاساا كب دمحأ ريمالا تام والك ف :ًاوةماهو نيثالثو نيشان :بةدعتلار شيف هشارف

 ةسكارج رايعخا شاب لمعمش يدنفأ داب ىدسي ناكو ةدكارجٍبتاك هإا صن كو يزان يكساب اضيأ
 ظاوبا نباكب ليعمسا نيب رهننبناكو هنامز يف سأن لا ينغأناكو 2 0 ءهل لص>و

 يلوالا ةرما يف سكر جبر هاماف سكرج كي د ىلا احتتااف هلتقدي, ريو ههركي ظاودا نب اناكو ةشحو

 امد:صلمعو يدنفا دمح أر ظاينات لرجل هعاتموهدالا تعد و مجرما يد ةادجحأ ىنتخا

 هأرجال ةكمىلا مج 1 نابموس هدر ومث اريقذاقجتصراصو فل ًاوطامو نيتالثو تالتة

 نرداراو تادف ملا دنا كار ضادلا عجر مث نس كانه نكمو هجوتف فارشالا نيبحلصلا

 ئ شاب دمج لسرأاجر > ىلا هجون'ملذ هلعقمل .> كلذ نآكو يريملا لالغ لبشدلاج -ح ةيالومملا هواسر و

 هوب 1 هعابت أ ضعب هءلعز .ةفهياع اسي فشاك نامي لس سهذف هلة مذ ف شاك نامل سملا انامرف

 فل 0 1 ةدعقلارهثنب رثع قداح قوس ار وعطقو ةمرعلاد ع هولتقو

 ةي رحكتيلا باي نايعنمناكو ناظفحتتسم ةيدوادلاب فو ردملا ادخنت ؟ ىلعريهالا 6 تامو ٍِ

 لزيملو رعب نيدودعملا نايعالا نه ناكو فيرا ادختك ىنطصم ةكراشم عم ةماكلا ب ادصأو
 تلاوتلا« ونين الثؤ تالا ةيتسارد ةلايداح قا عارف يلع تام نأي لا ا ةماكلاذفان

 نايعالا نماضي أن اكو ناظفحتنالغوارهشب نب دم م'ارعك ب 1 ىدتنا مهرب ريمالا * تامو ع

 دعبةملكلاب ههدرفتاو ي برج نيداش عدبأ7 يج ل 0 ا عدرا ثءم٠مهمابب نيروبشملا

 ةدسكلاىلا طار اننا كي ليش ءاامهجرد ا قا تبادحتك شرود ه را ىنطصم
 ان اتتك لح ردا رشلااددتك يناع ه٠ جر كب لعمسا لقا لف كالذي 6 راغألا دقن

 كل و نيهاو طاسد فاروك" ذا يدنفأ م هاربال زعملا دخت كنامءومجرتملا ةلك ت طحناو باباي

 نيثالثو عبس ةن »يق كان :هتاموج ا 0 يوادجرادرسهوللءجو هو رمفحأ مث ارهشأ كانو ّآ

 شاب ناكو يشادىمدلا يجانز ورلا ىدنفأ ن س> يك ذلا نطفلاهيبناريءالا 46 تاءولا فلاوةنامو |
 ماكتت لخادتةنستناكو نارا سر 7 يلءايلاو'شاب ليتم اع اسلا ذ ةمانزورل ةئلق

 1 ضب وق طلسم مراة يلع ضرعو ل رطار مهاربا عماشابلا 1
 مهيلع تنك يااا فاني اعلا لاغ ذا ن1 ,زخا 3

 ملس اطل ىلا مايأ نم لب زانتلاع وجراماو اهاع_مطكلاباما ناكدجي ىأب دمع ناطل_لاقارش ١"

 نسحالا هن الكي مها ربا هل ل قف ثالذ يف ل ىلا نوكي فيك هللقو تاعطاقملاىلع فاضءاماو

 مجرتملا ثابلاب 5 0 0 زوتبتاكن الا ىمانزورلاناف همانزورلاةناق ششا,ىدنفا َْ

 هن مفرعيل هماقمكاق كاذذ ا ناكو كرب مهاربا ىلا هجوتل.ه حار هتعارهقدبانؤوزلا عملاو

 ا



0 

 8 0000 0 ا 1 هاش تامودابطا ر فس

 0007 برعلاة 5 ل ر ا!كيب ظاوياءدل !و ناكواغأ ن وسح كوله يب 5 راك يب ظاوداريء»الانئاوهو

 ” فقىمعكلذإف مجرتمل || رنم هلدلوذ ىدنقا نيدلا ناهرب بيقنلا تذبب جوزتو فلاو نيعبس,ةئس

 رد ةيتحءاصلا لقوا مع لزع مت ىو عاما ةنس ةشيواملا اذؤتك ايكو داقتو ف. رشلاب

 ْ ىلع ثا« يتحاربم أك ز ,ول زءورص.ماةممتاقدلقتو هد رلاة فوقك كرتو فلاو نينار يدحا

 3 ,متمدلاو عيباتاغأن احيردابر ذ ةنس ةرمثع يي هدلاوت امن نيحه:سناكو مجرما اذه هدلو كرت :و هشارف

 7 يف جرتملاناكوادج ةريثكت ناكو هب انا ًاوىلج ىطص# ها كلذ دئمفاغأ ناحنرتام

 7 2 0 ع ةيزطاز هس يف ةقرفتأا ةيرادرس سيلنا ىلا ارايتخا مييفراصو ةقر هنملا قاجو

 ظ : هو دما هر الا رفغسلايف حالفلا كيب شي رار هلا

 لاملال يلق هاك فلا ةئاموو الث و تال 7 تام يت> هترامأ يفرحتساواريم أمد يلا عد >رو نواقلا

 سدا موية يق:دلادلق7يمساقلا ريبكلا كيب ظا وياريمالا عب لا دلاكيب د >اريمالا ه تامو #

 رداسملار م.سعلا ىلع ةرامالا ناطنةاجا ونيف سمأو ف ارك ني رع عسب ..ةنس ىلوالا ىداح عباس

 داو كاندتامواموينرةسدعب رفاسو راز1اك رب فسوب هشاد شخ نع اضوعمو رلاب ةروهدالبىىلا

 نه لك # تام والي يدنا, فو رعملا كلب ىلع وهو !ةجح: هرصم ىلا عجرو كد ىلعدك ولم هضوع

 0 كدكبفو رعملادثابهدوأ شاب مهاربا رباو فيرشلانيس<فو رعمل ةب رحكشيلا ادختتك نيسحربمالا
 33 0١ داو عبس ةنس بجو روشيفاشاب يدن اعدي ىلع ناديماأرقإ ؛ يراقنلاكيب ساطيف لتقا لهنا 2

 ' ىلدحيلا ادختك ؟ نسحنا كلذو فاردلاو ةيارحكتسلا تاب نأ ةعتفلا كاددسا كرانو كلاو

 3 باباو 7 م, سفن أيلعا اوفاخ لةقامأف كيب ساط 5 ةيصع ن٠ اوناك هللادبءروكو ادختك ف.دانو

 || كيب ساطيقلتقيف اب: امهنابامهنوممتاوناكر ني روكح ملا اولتقوةلفغ نوح ىلع ناظفحتسم
 ع كلذو هللادبعروكو يلغدزاقلا|دذتك فصانو ىلدجلا| دة. نسح ريهالا نملك اها ١ 126 تامو 6
 "اواي كلذو مدقتاكشابلا لا مهارباو في رمشلاا دز: 2< نيسحأ !وائقو تابلانو رك كمل كمال

 00 ةلفغنيح يلع ا 0 .>اراثذخال د 00 ادؤذعك ان تدك لا 5 تو

 'كلتىفىل قو بزءلا باب نم ةفئاطو ةايرعاو ه ةنئاط هععيصعتو ناغمر نيرشعش !ان ءانالثلا

 رهو تدب اون يف ةليألا كات حب ص يفاممتجودب ىلا | مولر ًاواددت <فصاانويلددعنلا| :ذتاك ن

 ديد هقن ءيفو ناصالا ىلع دك وو ذحو ءااا ندم نك ج َت ايداع 210

 ١ 5 دمجش سمن هبابىلا 2 ا لئثءاماف اشايدباعؤلاهب هب علطو نسال

 ( ِ ددعاضي أ 6 تامو لع حال لا قوسب هب ىل هول زنأو مولا ثللذيف لتقو ةءلقلابهسبحب كدك | دذيتك
2 

 يريم 6



 0 ادختك األيهمساو وهاشأب ب> ره قو ربشأ ةسمخو نيثئس 0 مجسأو 0 امو 11
 رءلاو اوجتحاف جلا نهعجاروهو ظاوي !نباكيب لرغمسا ل :ةلعاوربدام دنع دحاو تقويف
 5 1 |اةيراخ هلو كايب ليعمسأ و ظاوبانبا كيدممو رارطا لت يس اد

 ريلاكي اناوبا انتنك مل د ناك وةرثف واحلا اذنك عال كا وس مجرتملا علطقرص»
 بكر و سك رج حرب ظت قولا كلذ يف و سكر ج كبي دم ارغاباردغيروغلان اوي د الس يفامهولتقف

 الاتقو فا !ًاوةنامو نيثالثو ثالث ن لا وا فامرلق ناك و لال ارك“ ذلاكبلم وا تايد

 دااقت سنا يجرجهلص 1 كديىأ فوردملا ك اب نيسحربمالا 6 ثامو 8 هللاام+راناودعواملظ

 اينو ناكو هليذ مرا كيب ناءيل امام ناكو فأ ارتياد نين الثو ثالنةنسةيةحادلاو ةرامالا
 ىراقنلا كر ساطق لع ةال ولام لالي لة ناكمنأ الا ناءحشلا وناسرفلا ن . اودع. ناكو هّئنبأي

 مية :سيفكلذو رم م>رتملا ىفتخاف ةيمورلا رايدلاىا سش.اطقب ىفو رعملا هعبأ كيب دقمخ برهو

 ناب ت تاصح ىتلاة -ناا يفر ل ند كي ا رآةرامإلا ىفماق هدب تلا ةنامونرشعو

 اك جر هامان سكرب رك «مجرتملا ناكو ظاويا نبا كيب ليع.سا نيبو سكرج كييدمم 1,
 هلاقلامههرو .ءاذ ناك هأر عطقو فيرلابهلتوو ظاونانبارهص كيب هللا دمع هةحاف اضي ا برهق

 ناكو كدي إب فورءملاد*ونرا كامب نيس> ريالا ## امو فلاوةئامو نيثالثو يدحاةن يف كا ذو

 لع اديه و 7 ىلا ذاسوةديدعارا مغ 0 7-1 ,ةيقجنملادلقنمث ةسكارح تاغ لص
 0 فأر ام ونيرشعو عسقة نيف عبجراملف فا !ًاوةنامو ني رشعو عبر رأ ةيتنسلل يتسلل
 !رراصرمت وة: بنيت ءواثالا را هده رونا كا ن1 رواور وةيقجاملا
 ريدالا ©« تاءورإ عم !ابنفدو فلاوةدامو نين الثو ع راةلكم كانهثاءو تاون 0 :. دأب

 0 0 ار تانآسلرةموا داعب 5 ماوانلكارساهلض ا ناكو ناسا

 ٌةدح راما مْ هقول م "تاركا م: :ىانس ةي.ةدءاصلا دلش وا مع لصفن اوةء_ثي واحلا

 طامدك5 لحأو ماس عم جرومورلاىلاركس ءأأب رفاسو عم جر مت نيب .اعزاجحلابرواجو مرهلاة>يّشمو ٍ ٠
 ةكئلل و ةيس ووش ءقنثا ةيقجنمل ايفماقاوفلأو هنا نيرع ع ةنس تامنأىلااهبماقأو اهم املا بهذو.“ . ا

 درقلا باح كي فسوب عبات كنب ةز+ريمالا  تاءوإ# نابز رءادختكد مح ىمسادلو كرتوربشا
 امو ةرمش ع تسةئ قب رظلاتاموةئ زاابرفاس مث ىلا هاهو رش سود م نعءاضوعةرامالاداقت

 طار امو ةرمشع عديس ةاس و ديس لعل ةرامالادلفت يراقفلا ريكلاك كب كرك ريم 0« دابا تل ٠
 ةري كلا ةءةاولا يفاههرك ذ مدل كيب بوي ًاءاصخأ نناكو نيتيص ديعصلا < احوا>رج ةزاما ىلوت ولو ٠ ا ٠

 ةراو طاوناب رغ هلا نمريفغلا م طاهعمو رمدم يلا رسذحوهنوعد باحاف هب رمهتتسإ ثأر «بويأيلال سرأو ٠

 ناكو ةيصريغ كلذ رك ذمدقتا6 اهجراخو ةنيدملا لخاد لئاقو براحو يذاول1نسانعاز ةيدراشللاو ا 0



 1 ا 8 , مترتنالا مل طق +« شجالا يشلا قلاظاوبا كيي #3 هدم اولتق نا ام دنعت

 شغب اورف يخإلا دونج نم * هعابتا عم بوياام دعب * كلا رولا مهامرو
 نمزلاو مم سانلا حارتساو * شكناوارهق ن ندسلاهودكسأ «يدرلا ير
 شرق دق س ًاكرازإ يللا كسوي © هخرأ دن نس> يز ادحلاو * شههجولا سوء ناكامدعت

 ةقئامو نبرشعو ا ف ةساقمعاق دلقتو ةنسلا كلت 2 هب علطو جحلاةراما م جرتلاداقتو

 .بجر مايأ يف هتلازا ىلع اوربدو هد.س نبا كيبل يعمسأ ىلع اودقح الو اشاب ىدباع نغ ننللو

 مهنمناك نماول“ ةوبرعلا فوقو ةدء هعم ع 3 اوحر ا افتخا نم سكر جرهظوانشاب

 .ىلال> دنم مهنملخدو كيب ل هم دسأ يفتخاو و مالا ريب دم يف مجرتملا ماقةذب رج مهاجر خأو رد

 فيرشلا عمماشلا يلا مهباهذ عاشأو ةردادسلاو بصانملا بابرأ ىلع ةعتمالاو كيلاهملا عز ووارسرمدم

 : ل ةكلاو لل نانا لامتسا وهدي س نباراهظا لعرب ديل زيطوهر ون ماكو سمالل وهردصتو ى حي

 ريكلا كيب م ءاقو رسع الا لح دا لل مهءالقعو مهمظاعأم اصخالا . ن.ءهيلامغوأ رسلاودمالا

 كبي دمع اه من عج هدب يفةمباو لمعو احرجك و لد ةشافخاو كيب ليعمسارابظا يل !ء مهعم قف داو

 ةئطوتلاو ثيدحخلاو ةرك اذا ادعإهعم نمو كب ليعتسا# هز زرياودقعلاو للا باز ابو سكرج

 010 ل1 سار طوكر لمتسا ضانو ةملقلان ٠ "ا لا اول عو مبضارغأ اومتو

 انا تاو اهنعل زعمت 5 آل'ةراما نم هلاصفنا دعب فل ًاوةناعو ني رشعو عسسل :سيفةيرادرتندلا

 عئاقو ةدع برعلا عمدل عقوو فلأوةنامو نإ الثو عب رأ ةنسيف تامنأى ا ةمرهلا رفاو ةملكلا عومسم

 6 تامو #9 هنعاضوع ةيقجنصلاااغاميهاربا هكوامتاودإق تاماو رازجلاب يمس كلذإذافولا ممنلتقو
 هابر عابساا رظانقي ناكىذلارادرتندلا راكلا كلب سانت عباتىمساقلا كيب هوصناق ليل اريمالا
 تامف لا وكلامو نسوة داهجلا رفس ىلا هعم ا ل ب ينسرأو هديض

 ةفوخك داقتو رصصم يأ رم هحوهديس نعاضوءةيمورلاراردلا ةيقدعصلاو ةرامالاةوداتف رشا

 000 د1 ليلخماايق ةعيقلاتامح الو تاض شال: ةايحلاةفوشكو تارم وج فوم ين
 راشملا ءاسورل انايعالا د ةرم ريغ مدقتاك ف أو امو ن رةعوثالا ةنس ةسوكلا موشلا

 0 قح هيب يف مهتيعج و مهاويداولمعو ماقمماق نمل اودلقو أوعم>اف هم :هسأملا ةقرف نه «ميلا

 .فك و لزءذرصم ىلا اشاب لور > يت ة-اموينيعستوأ د ماكحالا ىطاعتي وهرمتسا واشاءلا ل زنوةثتفلا

 هعبأت:إ هتيقك:صو هنا اودلقو فاو ةنامونب رشعو عسب دة ا ارذ ىلع يفون يتح هلزمع ككمود ريدي

 .ليعمسا ريمالا # تامو 8# هدعب نمدرث ام ايحاوهديستسب هب حتفو هب اب جوزت واخ اراقنلا ىذريمالا

 .ليعمسات اؤا رشا نم وهو كلب يربا ادختك نب يلج هو ثي واجلاةءادخت؟ نمل صفنملا كي

 .نانالثو يدحاة:- ةيرادرتن ؛دلا يلونو فل ًاوةبامو نيرمشعو نان اس ةهح اص ١اددلف ظاوبا نباكلو



0 
 كيبراطيق تقال وهتك: تذشو اثم رحت دازف فاو ةنامو نيرشءو ثالث: هيف تانو فايندرأ : 7

 ة.لكلابد رفناف نير حبلا نيمأا دخت رجة هنوع؟ثدقح فا ًاوةنامونب رثعو عبسة: يف يراقفلا ْ

 د للا نيرا ومو ةماتعلا رع ناك ًانمانكرراصو روك دا ىموباسلا يجبر ج ميهارباهبابيف .
 ةاماادمبو ةميكلاذافنو ءاجلاوزملا نم كر داو طاوب 'نباكيب ليعمل ودفاصو هخوةروذملاو

 ةلالج عم ةيئادذ“# ءكلادلقن ب او اهتاقاجوواهةحانصو رصمءارمأ اشي ورغاصالاو رباك الا دنعةبطاو ٠

 امزيامناك هنوكل ىجنوباصلا ىماشلا هللا دبع جاحلا ا ,اباجوزم» ناكدنأ يجوب اصلاب ايست بيسووردق

 لزي وهدعبد رك ةرعشا دل اد ؟نامعم خم وعابت اوكا وةميظعةوزعهل ناكون وباصلاةلاكوب

 ئس اذلو فاحو نأ ًاوةنامو نين الثو ىدح اذن ملاوشر بث سءاخهشا رنلعتاننأ ىذا د

 تاو تيم دال 1 نطل ءلاو كوام نشك ناعلل سر كنا ايسايحن رجهدسهولمح|دمح

 ريهالاعبابرأز لاف ورمل كيب ف موي ليلجلاريمالا 6# تاموؤط نزع بايب امير رسال اذ انام

 دعب ةريكلا ةعقاولا .انأبفلأو ةئامو ني ريشعو ثالثؤتسيف ةيتحسملاو: رامالا دل 21 1 وباربكلا
 رادخال ىملاو را الار ةملاو ا ببلاديلاهل تناك و كاذذاماق ىاقكيبهوصناق نم هذاتسأ ثوم

 هدم ل .ق نم يناغلا م ويلا ف نك روزومالا وو نمانلا عجو نيدناعملا نال ذخ يف يلكلا مامقلاو هدي

 كارا وراندفال .[ةرشع مف قرفو بزعلا باب يملا عاطو مهعابت و هذاتسانباليعتما هتبحو

 د. ب راحو ينبملارسةب برها نا ديم ىلاديلا مضن 'نممج رخو عفادملارجو كلذ ثم ةسقا تاكلملا

 رهتساو قاوسااىلاناديلا نعمهالجا و مههزه تحد ةراوذا نم هتنحصب نموه:نئاطو ىديعصلاك

 ا طاردبو بوعلاس قو لاومألا قت هدول ربو ورك , وموي لك يف ناد لا يلا جرخي
 لوب كلذيفو مجارتلا ضعب يفو اشا, ليلخ ة الو يفاهضع.انرك ذرو.أو عئاقو دعب رمالا مهمتي

 هللا همح ر يزاد نسح خد ثلا

 ىمرغ دق مركل سانأ 5 * ليغ هللا دانغ نإ : نكلال *شغدلا كنع عدنان الااهيأ
 ّدلبلاو ايالبلا حيرابت ند * اودل نا هدمب اومار 9 * شغولااوشغتسا و قاح دق مهبذ

 نككلاالا ىرتكسلا وحبصأ + , ل ادهن ةعطب يواقبال * ىهاق مهيلع كاذ ىف

 شرتنار ىلا يذلا نأ كيب اسال ةربغع ذخ مسيو د شرع مو.ءلاهبارنقاش>وه

 يدرلا عا اداءرصعا ىف اوغأ * شخالاحرفالا وكب يديعصلا# | ذ 5 ورصم شايل ياخ عم
 شحيأ اوشحم ىك اياربلا يف * اواسرأ ران روسلا لاعاد . # شهد دقام هللا دابعب

 مهر يف وم دك يعرف * شطعو عوجو فوذ انمع * دقوتلاطةدماورمتساو

 شو ممم نكي كيب * ا:سون ىعدي رازدلا ل * شاق هنع هتمعث ضاق
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000001 0 
 ظ 1 0 11 15 # ىدتمل قاماذال سرا *« امم دعأ ياللا نما
 نأىلاع هدهح اودهادف 603 اردق نيملا ءلأ 2 صحن 3 شحب اعر_ سوه 5 ءاحف

 اردق 0 دنع لانو د أدهش يب دعضاا تقوظاوبا د اال و>نملا اولتق ل3-

 00 لق يرخالا مشرادلا هذه يف ن ا اداب هولتاقو.

 أرمسو عج ملا انوشطعأو ن انو و أنوق رحاق 3 ارمح جودإلا ىلعا يمر

 اوقاذ لاكنلااذهدعب و * ارح دوبكلا دازناحام * اي ريش دق مث انليت نع.
 أريغب اوّتراو ةملأت دش لآ ندو ار جيرفاف اء ركذ ركذاا 0 اقوذ-

 ا كبافاب يرايح ير 0 0 نذ عايتأو اليل 2 يديعصلاو بوبأ ركو

 أرمسع ن .ردسأاب هوقهرأو * * هوازن سدعالا ة_شايلاو ا اريد كاع ام مهرسكو :

 ا ريتا ةماالا 1 رو ر عدس لاو مهدقفل 3 تح رتساو رش :تحعبب اذ.

 ارئواب ز> يديعدااباخ 0 خر 0 اذ مبماعو د ا ىرولا َّق مهداهج.

 ايافخلاو ملا ملاع نه #* ارفغ هانج دق املوحري * ىزا>لايرهزالا ناو

 دالبب تاموفل ا نيرشعو نيتذثا (دسةن» زاعابرفاسن اك دو يللا دلاب ىورعملا كرب دمت تامو 8“

 عيرأة نسق فلا ءاضقن أ دعب هن :ءاضوءةرامالا يف كرب ليعمساهنبأ أودلةف رمح ىلا هنو مريخ لصوو مورلا

 ' اهو ةرثعتالثةس نايل تاغأ ع ةقرفتمتاغأل و سنجلا ئمكرج ناكو فلأو ةنامو نيرشعو
 3 ادذ 5 نسحريمالا | *تاموإ# ر كذاك ة هسور رلارايدلاتاموةنيز را رفاسوة يق 2+ ةملادا مث فاأو ١

 2 دهشملا عسو 0 امنمو ءارقفللن أ ديحأو تاقدصو فورعمو ربهلا ريخانا ف |ناكو ىنالانابز م

 ' اببضم فدض اباعطع سوئبا نما ,وبأت هل عنصو ةءس ودا ناكأ والام نك امأةدعىرتشا وينيسْلا

 : هل و دب رج نم 0 هةعانص اوممااو شيلا, ش هك لا هاو ءارتسدياع لد

 7 مهلوبطبةيعافرلا ةقناطةءامأثشم هموسهذلابتاءلطم ةضفلانم رك اسععب رادبنا وج ىلعو لاج رعب رأ

 3 اوراسو سأ :اىلعا,مهنوشربدرولا ءامذلا ةورينلاودوعلار وخيوةغفلار جامل ميدلي ا مهءالعاوب

 عيراةنسضلاوش سان ءاو :رالا مويىفون#م اةااىلعرتساا كلذاوعضوو دهشملااولصو يتحةئيما هذ

 ةمليمرلاب نين :م ولا ل يسب هيلع ىلصو لذ أح مظع لشي هم نم هيزأ :كتاو>رخو 2 رمشعو

 هللاهمح ر نيك ادسملاو ءا رقفللا:-<داقتعالا نسح ناكو ناسنافالا اه ةرمدسع نا ء ةدايز هده شب عمتجاو

 يف هروهط ناك امادةمالطب واماغرذ' للمس 01 ,نابزءيجوباصلاي وي مخل ريمالا 6 تامو##

 ىجن رج نحو نب ردع علا نيءأنايز :ءادذتكدمحأةماكلا يف كراشو فا اتا ريشعو نيا ١ |ةيس

 شام جلا س دأ ع نإبزعةيئاد> تكن عب حج سدلالف هشابهدوأ يح" 5ك !لمعوىنالا نابزع-
6 



 ياللا سي ياا
 .كيب فسوب هلهفام ريبكل ا كيد#* غاب امو هن اطيح مدهو ءراجسذأ علق يتح 0 زدالاو ع ١
 فدو لدنام لثمو لمنو لدحتللا انخ ك وح ,غىلااضإ ا وهدمدجأ عرفأ 2 ..غ ىفرازيللا ا

 ص وهذ يف ىلذاث هثنلا يلع خس .ثللافل و ءتا :ًاروا «حرشل واعي رومأ كالذريغمقوودمحأرذأ طرغب كيب

 ,نسح خشلا لوق كلذ نث ةموظنم خر اهوار اهشأءا رعشلااهيف لمعوالص فما لصحامو ةعقاولا هذه ْ

 هنع عايزاحملا

 ةديد_.ّةدم ابلعتماد * دجوتالدتوطقتدجوام + تتاارصةسالل د
 دسنالا كيب ىديعصلاد ع * اذكاشابلاو عرفالاوبويأ * ددجي اهوه تقو لك يف
 تقرحرودوعفادمبرمذ * ديكالا اهنم تفن اهلهأب * ةعينش | ارك انم اولعف دق
 دبع الاموامظلاو عوملاو 3 اشف بهنلاو لئقلااياعرل| فو # ل اودي ةد قةداسو

 .يدراا ولالضلا لهأ اما علاو# دفنال ه-رشف نأ سنال * يرجيذلان ءلوقلاةلجو

 اودهال لباب اورئابع نم * عمديعملا وتونأ وذو هي يح الا لك اولا مط

 ادغقح هرصاننمرودو #* ديزا هيلع ام امير رذ اين * اوين اءيمح بويارادو

 .درملان ومرح ىزجيكا ذك *ن 5 سلاالا ىرت تساأ ودب صاف * لقصودعقم 5 مويال

 اولزنأا .مق سوكعملاةشايلاو 0 اورخاك هعياش نم كو * اوعطقار ريح خرتالاهدعبو

 دنذودو قوسدلا ةفيلح *ىدرلاروثاعنبااهيفاوعطقو * اودوزدق ةنعاو ةعلق نه

 .هلاحابا اًةيدنز ناك اذا * اودروأ كاذب داغاةنجو * مهمونذ هلت ترفكحو
 اودوسو اهيردكلا 'أيع *برع كاداحا كاذدا د مدان ديسثملامدقلا تاركنلايف
 ايلحأ اريمو رص٠تدحهباو # دشرتاهنم 0 رصني * ىدذطا ةءاتكتاماذ! لاو

 دصقياريكن مو يغب نمو * يفط نمديبم هللا كرابت * اوديعوا وظن اواوحرشناو
 لداعت 0 ندم طدعأ دح وص خش اغلا يف مهناف 2 نمزلا اذلهأ نمهللاب ذوعن

 دهليبا,هيفاشا ليلخ * تخرااناز رئاوايالملا كلت * ديحأ ميسا لدوع ءاا يلع نمو

 دقوت نتف نم ةاقو *- :رسحىز الاشالادو 3

 ةعاج ىف اومسو بزعل ةقرف ترم ةااملو يرخا ا لانقزأ وج ىلع ىوت تذذأةقرفلك تاكو ١

 مايأدعب اوعجر فايرالادالب ىلاءاهقفلا نم ٠
 -- اضيأ لاقو 3

 اوراخو اون كو ىلا < ارش كذا مرت الف * ارق لا :مال نأ تمون
 ارمص» شاب م ددمح # يديعصلاو حيرفاو بوبأ * ار مهروج مط فذ

 اياربلاق بونأ ناكخو * ير دق ءوسالو يوح + الداخل ن 2 ع



: 00 

 ا 00
 - لايلاو ةلب وطلاةدملا كا ولا ةميظعلا بو ماو ةريكلاةنتفلا هنعتد,-: يذلا ناظفحتسم
 2 تومدعم مار هظامل ر وك ذملا هشابهدوأ دمحأ حرفا ناوهراصتخالا لبس لعاها صاحو * ةديدعلا
 ١ ةنسيف ادختكدارمتاماءلفادذتتك نسحوا دذيتك دا يم ةكراشم عم ىلغدزاقلا ادختك يناصم
 : هياعيصعتن ا دينعارابج ناكو هنأ ارقأ ىلع هلك تدل مجرتملا مار وهظداز ن1 عميس

 .يىلدحنلا ادختك نسح هيلع بصعت نم ناك و ةءاقلابونجسو ةلفغ نوح لع هي اءاوضبقو ةفئاط
 هسفنب عجرو امايآ باةثايغئمرع٠ نم هوجر م هللاديعر وكو يلغدزاقلات تخانبإ ادخن كم دلو
 دبالاولاقو كاذب اوض رب ل ناظفحتتم بابن :رهفاض رع بلطو ة للا قاجوىلا أ احيتلاو رمعممىلا لخدو

 .هودلقفاق>ن دهولعجين أو هيفث مدع يلءدهج دعب اوقفتاو رجاشتلا م مد عقوناك ام لحن ىلا هجو رخ نم

 كيببوب أعم قفثاف كلذ لبق هعجحام قفن 1 ا ٌةدهروتسأوةنمو ري يىلء الذ

 .هشابمدوأ شابهقلادبعرو 5و ادخت5فصانوىل دج: :ااادختتكن دحاوفنو تاقاحولا ب صعءوىراقةنلا
 .هشايهدوأ مهارباو يدننا ريكا عبي م ردح آو يي رشلاا دجتك قط ظموادحتك لمعسا |
 ىهدو فايرالاي رقما مهوجر تاق ناجم انا ف عيا ىل رتنعلا هشايهدوأن يسحو يجنك الا

 ناكوادبأءريظن قفتب لاذ و نك تهدر اراضو ان ارا لا يكرودبابملا عجرو ةيقحنصلامجرتملا

 . ١ هتكوشتءظعو هتك تداز كلذ لءفاذو ناصحلا هاك ارامل ا ههج يذل | امج: ر قتساام 3 وي
 .مهاىلا عوجرلانم ردك ,لو ةتسلا تاقاجولا قا افتاب رص يلا او رمض> مهر رك ذمدقتملا نييفنملانامث

 [ |متخ ابان ىلا نيروك ذلاعوجرا ودارأ قجاتصلاءا مالا ضعنو ةةسلاتاقاجولانا كلذو

 سل وديابىلا عجريهشابمدوأ هلاد- .ءرون 5 ناو يي ؛ رجل معي وأ مهنوناق ؟ح سبأ, دمأعرفأ ناو

 .قجانصلاو ةيرايتخالا نممفنا ند م لامضناو كيب بويأءدضع 0 ترف دناعف ناك مك شاب

 . يتولذم عقمام يرجو نيستقرف اهوا 0 اسع تقرتفاو دانعلاو مقافتلاعقوو تازغالاو

 بزعلا رورظنعتاجاو ربشاةثالثنمابءرف كللذةدمتلاطورودلا بارخو بوركلاو بورحلا
 .ظاويا موحرملاةجرت ىف اذلا هضعرك ذام ناكمث كيب ظاوباريمالا مانت يف لّتقو ةيرجكنيلا لع
 .مهاز زحاو عد ارودتي منو 0 نءوىديعصلا كيب 00 ل دا بوبا ب رهو هريغو كو

 اوضبقوهوكلمو ناظندتسمبايىلع رك اسعلا تمحهو نامأب اشالا ارازنأ مث ةيمس باقل لا
 تاغأ معو كيد كفالي ردا م 25 نسح مهيفو هعم نيو ور وةسارا وعطقو ل

 اهوعضو مث ءا مالا ت ورب ىلعابب اوذاط ما ةمعاق كب هوصناق تييلا م ةرياوه وك را
 تالث ةنسىلوالا يداجح ل ئاوأيف كلذ ومهزانميلا بورغلا دنعاهولسر | مث ةلومرلا .ىداسد ا ىلع
 .مايآىف هب هبمو قالون قيرطب ناك يذلاهب فورمملا طيغلاورصقلابحاصودو فلا نا ننارشعو

 .سوداإلاو ليلاوزرألاو مانغالاوراةبالاو لالغلا نم ريثك ءىث هبناكورازحلاكبب فسوبةتفلا
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 كيب ظاوي' 3 رخأف ةيمساقلا تيب عطقدمز :ءقو راقنلاو ذكي مهاربأ تقول كاذيف ةساب رلان نيماملا

 يكول كيب مهارب ارضحاملو ةؤوالاىلا كيبدحأو 0 00 كيب هوصناوو ةريحبلا ملقايملا

 لالفغلاو كح كاذذ اىلوتملا| 06 راقفلاوذ كبي مدهاربأ قفتاف رص رقة ساو

 أشابلاهيلا لسرأف ىوتشو فيصاسك نود رآوبد رأفلرشعان :ااهردقو هتييغفهيلعت ريكا
 اغابلا يلع لسنوملعملللاقف عولطلا نه ه رذنأا شابلا عاب اور سحشما ناكو هب هنلظن ناهد 2
 رمهمبأريةغناك و كيب شي و رديلااشابلا لدرأف عاطبول ورصعلات افنهلب أ علطأ ن ناويدلادعإ و

 ةعامدوأو سسسلا وىلاولا لاو نيدباعلا نيز ىلع عاطي يذلا لا باد تع سوالب ءيسأو ةكدلا ١

 متغاو كك كيب مهأ راقانخ قاضو كلذ مي دعو بنش أك نب مهارب !تبب دنع سل ةباونلا
 ةيدوادلا يجب رج مه ار هباحأ م مهق> يفهناسحال ه راح لهأو هاريس

 ناميلس اذاو كلذ يلع مهفاشباس ين جازورىد' ةادحأ 1 اةباسن اظفحتسم ىتاك ىدنثا نا.عشو

 ةيلداعلاىلا درو يماشلا جال اريمأ انا زد ايسهناهربخأف ءاشعلا دعب قجنملا يلع لخاد ىعادلا

 ا ةلاموطع ًاداواخ دف هياع مطوخ دب سمأف كيب مهاربا يلا ةيءاقممتابةير ,ادخ وج ةءاجح لسرأو

 ةرتس تداكو لعل .بالاو لخدنتوتلوأ ادغناكناةز ؟ ذعاا يفو ملا هذ ءيرسفاهي فام فرعو اهأر 2

 واد ناظاسااىلو نو يفونو دج [ناطاسن ١١ ىنءر رقما ىقأاغاملاناكو و عسب .س ةدس يق تسةئم لخادت

 لاف مهاربايا 2 ا 1 ا 3 ًاوماشلاك احاشال مهسأىل وو ردم نعاشاب ”يلعل زف

 ناص1+ل اذ> رمسعءالا فشاك دال ل ترا ادغناهريخ اقتلوا نع يدتفادحأ قدنصلا

 اولعفف رحفلال بةاءالاباو يضحاو ةيلداعلاىلاا وهذاو نياهشهو ةب رادذ واو ةفئاط ةرمشعو ىتالفلا

 | 00 اسال ونلا ارةدراتهملالاقو رودس رف هي اءعلذن نيتءاسإ ر ردعألا لق هب اورذحو

 قد وتين افراعهلةعلئخاق قدعنصلانأ هللاالاةوقالو ل و>الاولاةنارب 1آ١تعءم-ةب ونلات ب رض

 عاطواغالا هتبحوهفُ اوطلماكب قدنصلا بكرةوهقلا اوب ريثو روطفلااواك او راهنلا علطااوةي ولا

 لخدفموسرملاىلع ه وماط افاشابلا ادذيتكمهيلارذحو يروغلا ناويدبهه«ساجو ةلقلايلا
 سد رلك ايلجرلا اذهلاقم“ هلل عند يف بجيءتودللاال|هلاال اقف كالذي همو د ريخأت ادختكلا ْ

 بكرفرادرتندلاكيب ليعمساىلا ريال صو وهرادىلالزنو 5 ل ايلعو هيلع علفنهيلااواخدو ميجا : ٠
 هونييشكل :مهارباىلا | اوهذو ءاسمال ايفا هعم بكر ذا + ريما راقفلا يذ مهارب ألا كيب ليعمشا

 عسآ ةنسةي راد رتفدلا مجرتملا ىلوتو طامسلا نيمأءاعجوهظ؛ اكيد ىع علخو نايعالا ةب ةبكلذكو

 ىلاديعأمن ج وامل فاأوةناموني رشعو ىدحاةئ-ىلااهب رمتسا :ساو فلأو ةناموريشع
 . فل 1 ةمامو نيث الث ة ةدس نوءاطلاب تامنأي لا لزيمو تاتا ردعو عبس ةنسيفةي رادرتفذلا ,

 ها قواد حرفا «©تامو# رك 3 ىناباريفا كلب دا هدإو ماو ةنسنوعستو نانثاهرمتو 3



 2 00 */ب هل

 لا هاذي نب انف ناك امو 2 ىدامو ايازرلاو ياللا الحا

 مزعهلم زعنزارسآ او سخيبلا نم مط نءسادالا رارشال اةقوسلا نف

 ع ماقو اناريث دمحاو * الياكم ينواو انازيه ححراف
 مقسعي ديقعيف ندوا قا ع # ضرعم ريغ ضفم» نهدل سدلو

 مهفلاو لعلا كناف ففك اهلتاقف د6 هلامذ ءوس عبطلا دياب نظو

 5 لطبلاىتنلا الا ؟احامو * مراص ريغركاع ن 0
 لاو مزعلا هباد ماه مامأ * انل ادبنا ىلا ادوقفم ناك دقو

 معدل راق ديع يناث يفوت * يذلا ةب رجكنيلا تاغا ىلع
 محرلا هفح ةعكر فانتا # تح 1 ةءججلا ىلعي ماقف
 مهلا ر حملا يييتحتمدعن انا * يللا تكبدق ةلقء ك امد هيلع
 7 3 اهخيراث ةمهادو * ةباك رصم راطقا ىلع تلحو

 مقللامقنناو سكعلاناب تامذف * هتايحىف هلسعنف انمقتانكو
 3: مقا له>امدعب ربجتابيهو * هل :نامزلانااتابمبف

 5 مق هئاونالا اناسيلو * عجنتالا ىهدلا اذ#ىل سلو

 8 مهوالو كا خال مان .ىتالو *# ةحار رمعلا يدماالنام كرمعل

 مكلا نكميالداز امهفاذعمو * هرض مكيءرملا ربع نكجاو
 ْ عاان .>اب 6 #* ام ؛ راكزاح ا ا ىردبلا نس سيف ْ

 ' قاب يمساقلا كيب دايم كول هلضأو يتحاتاب ةقوردلا كي مهاربإ ركل رد اد تاموالم
 جمل اةراما يلو” نيدودهملا رابكلاا مالا نمناكو كيب ظاوب اعمةيقحتصلاو ةرامالا داق: كيب ظاويإ

  ضعبءار غاب اا راع ءلزعم نيت مجمل علادو فنأو نيهسقو عمت ةنس

 ع الو فلأو عد رأت :. مرحلا ةرغيف دي ركن ىف نيعملاركسعلا ىلء'رب..ًارفاسو 3-0 رعأ
 .. مهضعب يطعأاذا ناكودحاو أب مهف ردي ومطان حنا ةئاواعز هةلمجو نيت علا خ هدمامأ جرش

 5  يقرصم ي ا عجر م 0 ل1 للا فكك تنحل 0 ج نم هقي رط ىفهاقالو ةهيجيفافصن

 مهأرد مبغءإ نم نوب احلا عمجر ه٠ىل هءودق ري لصوودب ردك علطو ةحملا يذرهش

 كالذةفلكةمشرو شكر زءابعوا ل طماياكرو انْحر و اقرفءاجرسهلاوامعو قر زاناصح اور
 ءارمال هيلا تءهذو هرادىلا هكرو راو مبا هللبةف هله ومدة ىلا يلا لصواملو ةضقفأا نو شعر نانا

 ريقن لكلو ةخوحدحاو لكم هبيقنو زب: :احشلاخيذ يلع علخو ةمالسا انه ونهوهيلع اوماسو نا.عالاو

 ' ناكو اطآمس( ىطلمعو ,'دئازاق' دغابيلعق دغأ, يو فاي اللمو صيقت ا لكلو ةلمشوةيفاطوةبج

0 

 و 1 0



 5 1 دم

 سمو ساحبنلا كبسموةغاصلا لفقاغالا لسرأو ةبرافملاو فرم خيا شه ةرضحب ثللذ لصحو نيدي دج
 بهذلا راض>ابم هلأ وة ةرايصلا خيش 2 رضحأو برضلارادل س احالاوةعاتبملاةضنلاو بهذلا راضحاب

 ةنيدملاب قشيو ديعلا موي ثلاث ب كرينا مهلعأو ساند دجوةضفب اهخ وفرص ب الكلا شو رقو تالايرلاو
 ءاشا .اناهبعلط وراوس اي ةعاقلا ب 0 وءروش وأ هبحاص لق ددبجلا وةضفلا نمايلاخدن وناحدجو نملكو

 ذر ركاقيا ودلا+ امملافعار يطوف وةئامو ةرشع عما راقتس لاوس ندع ويلا بكروايناخا |
 ةعيسلاو هتشاطبةباو لاهئاندواو باسدحالا نيمأويلاولاو نومزالااوذ. كاقلا هماماو ةباشريبااب 9

 ما 1 وشزيك اك ءولم خوج قو هتمدقميف ىضاقلا بئا و هفلَخ ةيشي واح

 مويلا كلذ ىف برضو ةعاس مهن رادقمفهقيو ةراح لك سأر يلع يدان وهو ةعا ؟'ةلاددسب ىلعاشملاو

 تأ ةناشاا» خش يلع مسرو برضلانم ةئسلا تامو نشخم فارجو نيتايز ةثالثو ةيناقنينثا

 نعلاس ؛وجاصلاو لاطرالار رحيو مهاردل'دقفني راص 0 و نيمار تالاف زيدحأال

 ايناق وأا رجانو احالف ناك ءاوس طرشلا فالخ ىلع هدجو نم ,لكوةوشر لقبالو ثاعسلاب اند

 راقو و ةميظع هم .ههلراصو كاذب شعيل مهلاغ ُْءو تومي وأ تفلت تح > موشلا قوادسملاب 0 هحطن

 تافوهو توب .ءلايقءاسلاىتهاشخي وابا ارقوأ اراحوأ الايذ اكوا وسدقي رطيفدحأ فق ودئاز

 لخدمداقملا ير الف ةب 5 ادلابهفداص رادرتفدلا كيب ليعمسا نأ قفت او ةقاط نملطن نأ ارم عطتتستل

 اذك لاقف هم , رط نميهذتكنافكو رادرتفدو قد: : تنال ليقف اغالا ص تح ةاضيملابرد

 ادختك اغاناوضر يلو و ل زعم ريشة سة .وةلاهذه 5 0 :ف دأخربتعي يتحانسشا |[ رمال

 ةئاموةرش عمل هذ :«ىلوال يدا يفاغأ نا وضر لزعو ةرشعن اع هم 0 اهباس ةيشا + واجلاو

 ثالث ة:سىفاثلا عمير رخا وأيفةريكلاةعقاولا مايأيفىلوت وتم يدنفا ريكي نبااغادمحأ يلوت ونو فلاو
 ةعما ىلصهنا كالذو ةعلقلا عما#لاو ثرهشيفاتةجلا . وبيفتام ت>لزرلو ناار ةئاهو فر 2

 هول-هنتيموهاذاتءوكحر نبا فاو رجلا ن.هسأرعأ ري ذ ةمكر يناثيفدحسو اهدعب نئسلاو
 ةبواغا يفهدعب ىلونو تقلا ناو رشع و و تالا ةةسكالذو ريزولا بابةبرتب هونفدو هزننكو

 بقع كلذو هئي هوانا ا كرو قاسط ناب ريهشلا اقباسنايلجبت اد نا

 فرصاواء حو اضي أ ةريعس7 اوامعاغالا | ذهىلوتو اغأ لعتامالو نهشأ ةسخ وحب ةريكلاةنثنلا
 نيعبر ارا كلا ونيس لاي رلاوةئاعملرطلاو ةضؤ ف صن رشع ةسمخ و ةئاه يقدنبلابهذلا

 قوسبةضفلا عيب نم عمو شي داكآل او لاغبلا بوكر نمد! ببلادال وأو راجتلاعنجو كلذب ىدونو
 نسح خبشلا لوقياغا لهتوءيفو نيغا وهلانيك اكد لفقو برةلارادبالا عابتال نأو ةغاصلا
 مفلاكب لحتشعالاحرف ادغ * انرصم ماحت 2 رك لكألا ب هع ينءيزاجملا

 0 همواَةيال محم نءاو * ةمعنو ءاخريف هنم ننكدقل



 ا

 7 1 ا ةقر كو د هول د 55 و هزكلسدقدنملاو #2 هوست هراد_->ح

 0 هتوحز اجلا ضرأ * نه نسح هلاقو الق دمصرالا وبرك رد: نع تنجو

 0| ,واغأىلوترورشملا ناظنجتسماغأ لع ريمالا## تاموإإل مورلا دال رفسلابيفوتءهناق ( كيب فس وبامآو)'
 ش ١ ةضفلا ما اكن ربع مير 0 رشعثال#و ةرسع ىّتال ١ |أةنس يفو فلاو ةبامو نام ةنس يف ناظفحةسع

 ” ١ كلذستس :ان1 50000 هارت ثادحونأو يناوي دلادوجو لقو فود زلاو ص« داقملا

 ١ يلا بوكر لب هودزلأاو ءاملعالم سمااوكشو ىهزالا عداجلا اولخدو قاوسالا لهأ عمتجاف سانلا لاومأ
 1 رهاشدا+ لا هور ىلع ناويدلا ب :اكمارقفاشاب ديلا هومدق و لاحضر ءاوبت 0 ناشىف ناوي دل|:

 لو برضلارادةراداودد+ار وبطو ةطوصقملاةضنلالاطباباغا نس تبب يف ةيهحلمعب ا شايلال

 يخاقلاو قحاذدلاع ءاىسعالا ل اكودادخيتكر وضح كاذنوكيو او ةئؤ برضو ةريهست

 لسراف ةيشي واهلا ادختكد دلءاطعأو فاك اوجحييف ونئاوءالعلا رابكو فارشالا قتو تاوغالاو

 لاطن | ىلعاو فاو 0 عيا عمت حاوةل_.للا كال ة يشد واجلا عمهيبانتلاا

 ناو فرايصلا٠ نهنزولابصيصأ ةانولد.ةساو فرايدلا ىلع عزو ةدبإ دج ةضف برضو صيصاقلا

 ذيفنتب او ديقو ةناك يل طلاو نيعسنب يفرشالاو نيس لايرلاو أنه نصب راو ةثالخ باكلا فرح

 نه لكو ”يثيفهتضراعم مدعو تاياّ! لاطنا | مهلع طرشو راسنا فلكر دوك. ذاااغأ لعئالذ

 ” نراك و نيمزالا اب كرب و نوباصااونبلا را ”وةصاصالا كاذكو كر ناار
 '0 لتكو كذبت ىذاقلا تك و لصحامباشاب الاراء رالاراق ابك توام تاع هك
 0 فرملاياشم يق و نيزابخلا خيش رسفحأو باب لا ىلا علطفاغا يلعلامه وطعاواشابلا ئالذكو اهياع خياشللا
 |  ةضف رشعيننابنإلاو نيديلم واوا ة سعيا وبدلا هك ملا لعملادعب ل جو هنديطو حق بدرارضح ع
 0 رركملاوددجةعب رأوةةسب داعنلاوةسمخماخاو لطرلا رمشع ين“ اب تاينلاو ىلا ا نوباصلاو لطرلا

 2 000 |ةنب دهنلالعلاو ةغف رشعة عراب يردن كسا| عمشلاو د3 راو ةذفةامثب فافشلا'

 | قلو نافصت دام ارطقلاو دن تدني رخال سرملاو نيفطنب لّئاسلاو ددجةءب رأو ةثالثب رقتلا»
 5 يسو.اجلاو ددج ةماسو نيفدنإ ىهزملاو ددج ةعب رأرةضنةةثالثب يرقبلا ندجلاَو ةثدلثب يئانقلا

 محللاو نيديدج ونيةدنب يسوءاجلادب زلاو ددج ةعارأو نينصنب ير ,قيلادب زلاو نرد دجو نيفصنم

 نئفصنب بيطلاتيزلاو نيديدحو ف هنب يموءاجلاو ددحةعب 0 فص زعاملاو نيفصتب ناضل

 ةضففاصنأ 1 ناكشكلا ن طاوددج ةحو عت نا الكا كرباو نيفصب جريشلاو ددح ةّدسو:

 لوسغملا يروصنملا نيل اود دج ةعب راو فعءنب يرطلاىموماهلاو ددح ةعب و نيفصنب يداولاو.

 "0 ةيراو ل قولصم ا نبجلاو لطرل نيديدجو فصن؛يرطلا مولاخلاو ددج ةّتسو فص

 : اة راكشكلاو نيذيدحبق او اس ةمالملا نئسلاو لطر ادد تناول رقلاو ي طوفاشلاو



 0 ل 1

 عا : 0 0 ١

 .هوءدتو لاح طرع كإذباو تك و ةيقل عا و يلغدزاقلا هذاتسا أ لعىرصأا نبا كلذ ض 0-1

 اغالل لاقو عولطلا نم عنتماف هءاطياشأبلا هم لس راف بي هعتلاو ةطبارلا نماو دارأاماو هضرام د اعانال

 :ةقرفتملاثاغأو ة ةيشإ وأ اكطاا دز: 5 لال زفدلب اق ناويدلا دعب علطأ فوسواشا ملا ةرضح ىلع «نيمما

 .فاثكو يري ةراوهبرعو ة ناس زغيج» ناك يدحو ن 2 ًامانألا فم دام بيس ةعما وعلا

 لع مهر ةرعأو ة 95 زاب ة ودلال هجوتأفوسو هذخأ يش لاط نم لك ةريذا موأ يب ال نعل 3

 .عولطلا ىلعدوجاعو هوفطالا ةربالسا عطقو رمعم حوت ملط نعغأو ىلغدزاقلاو ننلاغأ رسحو كي بول
 .امو ءيل»ورداقان أو مهتابث اوممايبا ومش وىفاقلا د يلامهه٠حورألاقو روهةجاعم ءعولطلا ع

 ةل لا م هل تكا ىخاقالاشابلالاقندحاولا ف رملي هلاقا عيا وذرعواوعجرف سلف الو جاتحانأ

 .تسلانألاق هيلا لصو|لفهث رط نهرادخوج ةبحص ىخاقلا اهاسر أو ةلسا مدل تكف ةعفارملاو 0
 حرف ناكو باو: لاب رادخ ولا عجرف روهمجا يف علطا الو ىغاقلا تدي يفال ا مهعم فارت الو عرش

 اشايهدوأدحأو هض 'رغأ كي نمح رلادبعد نع عمتجاو هتبراح ىلعاوقف راو مث سعأ اود 2
 معماجلا يا بهذي نأ دار ًاوايخام هله نم هجرخو هردص ق اضن هل .اءمهجوكرب ري اهإصو هيل دادغيلا

 5 هادرفرادنزألا نسحو ىلدادغيلادحا قل ةليوز بابيلالدواماذ ءاملعلا ىلع عش رمزالا

 ذادملاو قرا.لاتلزنو هرادباوطات>| حاصلا دنعود دعلاوةدرعلا|ن دعو مهب راو كتيب ىف سلاحا

 .تييبلل هجاوملا عمار ا ىلاركسعلا ن ةفئاط تلخدو تاههملا عبيح نه هراعاومرو سنا لك نمركشتللا)
 قجحأ :صلاناكوانامو ر اديزامخلاو 5 ىلدادخإ ادا بدصاف صاصرألابا ومر و ةرانلايلااودهد و ٍ

 اًض أبيصاف دةملا لا عل اطذ هيي ناكو راديزاالا٠ ندحت وف ء وراس ال: طسالا ب قللاد:عةفئاطلاو

 ند مون :ط باشا ن 0 ا راخادالوأو ةفناطلا حاز رءتاحنا كلذ د نمف ثامو 1

 اخد 0 :صلااودج راسا اوءاطوا واخد يمرلا ناللطإ بقل يفنيذلا ىأ راو قجان هلافئاوط

 الاوعأ و: 2اونخاو هد ممتد اذ أعلا تربءواشابلل مب اوعلط امو يل دادغبلا س ا اودخاف

 .تنبم ماجن هو دوسلاو ضيبلاراولا نم ِ را يفام لهاك ارذخأو ميرخلا اوب هو ةمظع رع

 .يلا!ب عاطو يلرصرقلا شي واج فطصما صان! هخاخ نم خرصت اهمأ تجرفن ةيراجحاهونظي ىجينصلا
 0 سا واج ىنطصما,ه ءكاواظ دا بءذزيالامو ناامع نينالثو ةسمخاب ماع معن افا ايلا

 كاذيفو تلو ةءاموةرسشء ثالث ةن هلوألاة ورعد ةءرلا د. ,ءلتقناكواهبب أك ءاامم

 يزاحا ا نسح خبشلا لوب

 تح راهخي رات ا هب تا * هثنح هادي اب * كليد نهر دبعو

 ا #2 هورصاحدق دنا < هنئانا افاد لع * ترادلوالا عمار ١

 .هتهد يراقفلا هب + لعن اوكد تر * هنقرحأدب صر # راث عفادملا ند



 5 0 علا 2 را مر دعو ظئاف ءاطخأو س

 0 "الر ألوبهالسا ىلا لصوا امدنعو روفلا يلعرنا سو كاذذم !لوب هالسام ا اغا دمشارف انك

 0 لكيلاري حو ةقالملاهلح ازبو قالوبملا لصوفروخا رب. .اةبحص فاوةنامو عست هذس ىلع همودخملار رم

  هوصل ئاةوكيب ظاوياو بنشوب ًاكيبمها ا امهو راكلاءاضالال>دناو ,دلا ضاخفة ادعو ناويدلا

 5 فسولو كي ل ادعو تاوعألاو ةب ةثلبا غءانس>لخدبلو 4 :مالرادرتفدلا كم ليعوسأو كد

 هارف مهنعاشابلا لسف 35 راقفلالم كو كدب دوب اكيب نيسحو كيب سان 2 و هل ذمراب ناويلعو كر

 نمر لادبع قار ئاىلع ا 46 اة كي ميغا ريال لاقو ةبراقفلا نهد هرطاخ صب .ةلاف اوازي

 0 - يا

 00 ع

 ا 3 : نيعبرأو 3 اع هيدا سلا ناولح امهنم تاظاانأ كاذ العفا هنا ثيحو را فدسواو كيب

  نيديمالا يلا امسهلس رأو نيئامرفةباةكب سعاو و عمجري لف ىدنفا نسحو كلي مهاربا هفطالفاسيك

 ةّلبلاهذهباط ًامانأ كيب ن > لاذ علا ةريمإ لك نمانك نرمي اعرالطل نر 2

 ل 5 رو هلزأ يفك رت كلب ف سويا نيعملا اغالار غءالو ردقلا اذه اهيلع ين هدا

 ا مهب ردغلا هن :ماول. لا وناكواش'لااوأ زعو مهلغشأو معو هيفلب انا 0 اياك د 0

 ناركسلا مامحراوجي نواوطة ردح لينلاةكرب ىلع طم يرتب تاع لجن انشأ كاكا تيبىلا

 0 طيفرخ ا" يذلا قلغو ةباحلاو ةيكشلا ىلعاهفقو ىتاا دالملاو لزمملا عاب مث

 0 ةباال و ىلع كد , نمحرأ اذن ءىلونو دادغا | ىلا رفاسو ةيلداعاا يلا جر خو هدعل يوت مااغاب ا

 1 يدش لال هاو لاملا عفد نع مهأي .2صءعو ةراوه ناي رع هز . هل لامخو

 دنع لزتو ره.يلا ارذ> وديعصلاةيالو نكي ع نمل ا دبع لصفناو كيب طاوا ةمحرت ىف 21

 ٍ رمض>و ناديءارقىلاموب يناثيفا شام !الزءو | اوغأوادي 0 داق 0 اا ثايلايلا لراو راثآلا

 تيلاولاىر وروم“ةورأ هيلع علخواشأ لا يلع سف ةىرتلاةب والا هفاخو هك لامو دعا ان كد ب نمحرلا دبع

 ب : ': ادهةكدمجا ارةوداشابلا كلذناكو نيفاوقلابةفورعملا 4 4 هقااكبب نا وضر تدب وذو هين لزن يذلا

 هل : زءيف ىسىذلاو ه هيأق ل رتملا ن نم هسفن يفو ه لل ام اغا لع“ |

 نءهلأز زءيفاوعسو كال“ ءاعاودقخل ى ءءء اأن ًالوهر ادومهعم سفاذموةب راقفلا نم «”خاساوهنقولاطناو

 رةنس اأو ءداجن نت هادتما ركلاشايلا ضرغ كلذ قفاوو ه هءاعاوب صعأ ريصم يار ة>اساواحرج

 0 ىنطصمو هب همفل اغا ٠ نسحاد- ءام هءلعمالسالا ءارمالا هللا ترمذ> هلزيع كيب نمح رلا دبع

 هلو.خ نم م بهذامبما وف اة را مثدالب :ىلاةرا وذاعوجرو كلذ ءاضقنا دعب مني غدزاقلا

 هعيمج كاذل أخ الأ اان سيك ةيافلخا هوت .خو ساحنتو شرفو باشخأو لال غوراوجو ديبعو لامجو

 .نمحرلا دبع نه كلذ ص الخ ىفةيرجكتتلا قاجواولكوو را نب يل منا ولا اوفس رأو كبي نممحرلا دبع



 اك ١ ا 1

 وو و وكب صو موي رااح. دءيفام,مراولزن ًاولغدزاقلا اذكيتكا ٍفصانوىلدجنلا ادخلت نسو

 ةءالم هنأ رىلعو ريزتج هةنع يفو نأ دح يلبع كاأر رهو وضحا ومإبأ ةتسدعي هيلعاوضبت مهللادبع

 حالمسلا قوس هيب ىلا هتمر لس رويل ةنانايلاو ك دك دس ىلا هيرماف' ثابلا يلا سكرج كيب دموي عملاطق

 ةلصناكو كب ٠ نمحرلاديءربمالا ثامو #3 تااوالاون رشنع و عبرية :سْناضمرةباغ ىف كالذو“

 ةنأدو عسب مس ة:سرمصم ياو م اب لرعمسا ةرامال اهرإةةعادشلا وة سو رغلاب اروهش٠ناكوةن قرا 2

 3 ناولح اددكلا الاوءأاشاب 0 4: األ" "يب لدخلاعقو 1هناق قاما كن فتور فكل

 هتداهو' ف 0 هب دام اع اسق دالرأ ناتحاف ظعاس ىع لل < لصنلاي ذه :'اماف تاطاصملاو ليلاحملا

 جالو رمدتال يلقن قا“ اا عر ساامظءامب مناكومداقأ اوابادطا راد :اوءارمالاو نايعالا

 لا ؛اسولاو ةر ةرخافلا شرفلاب | مهوشر ذو ىلدانقلاو لام الاى ' ءاياقو يروغلانا وبرد ف أويدل رصف

 مايخو امقيلاعتلا اوقلعو ةيارم.مدلا شوحو ناويدلا شو> ىلعمايّأ اويدنوةنب زلا عاون او سفاناطلاو

 اردقكو رك كل1باب رآنففوو ردح اوال .رااىلا ةناضعااةساقلا ناو كل 1 كل
 ةندتحلاو ىلاؤاواغألاو برو لاوتي ردك لا شب ! واحشاب و ءاسمالاوةقرفنمل تاغأؤ ةيشي واحلا

 مزالم كس: لا رادو ناخدر زلامزاحلا وط نواف نبي وعءدملاةاةالموة.دخالن و.زالم عييجلا

 لايطاو ني ولاهلا وسيعالملا باب راو يايتياقنا ويدبد وهاك جوارامتو الياير روغلا ن اويدإ

 ءا أ مساج و مما ققبط فالا_..ةخا ىلع سان :!فانصأو اراهنوالبا ةحوتنمةعاقلا باوبأو ناشيحلاب

 مالغ يتئا«مهملاءاضقن ادنءهدالوأ ع.نكخوار اهنؤ ال لةجرفلل نيلزان نرعل طدملا .دالوأو راش 3 اأو

 باب را رد ىانوعامل ءلاو خاشملا مويإ لوا فاوعوو ”مهاردو ة هوو. كا مالغل خل ممرو ءأ رعاة اللاند

 4 راو ةبار انتحالاوةياقاجولاو تاوغالامت قجاندلاو ءارمالا مويثلانو قرااو ديجاحساا

 شوح طسسوب نايمعلاو رهزالاي روا#و فرحلاباب راو نولي راغمو نيفاوقلاو نيداقعلاو ْ

 كاذكو مدخلاو ناوي دلاباب را ىلعةنماتءو صم لاو ىوارفلاو علخلا علخ متايشعواودغناويدلا

 ىضناومتالو شيشاقب و تاماعناو نيني زملاو زيخابطلاو نب ولاهبااو يالملا باب راو كنجحال يراخ
 نانوك نيمدعل نيم ةرامادإق ذب وادب نيد هحانكو القا نحول مهاربالاشابلا لاقمبملا

 قفا اغا نةمرلادبعو قاما ل ! ىلع قانتالاعقوف نب رداق نيءاحش نان ركل يقارشا

 امطاولمعو دحاو هوي يفام,يلءماذخ ةعاحشلاب ربتشاودخي رابليقدي وسايلهبرض ناكو اذه ةيقرشلا

 اشايلانا 8 * عاطا سلوايادهلا اومداقتلا مط ترضحو ةيونااو قرايبلاو غاوطالا امهات !زوةاعسو كدر

 لامار ةريدعللا ماق يف لل لا نءاهذ خأ ىانم دالي 3 فلوو نادل فارقت ا ةلأشن

 تنءاربش ةمحابو 1 4 نك ةيحانو ةراق-ةيحانو بابنشلا ةي>ابو نيشردبأا
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 0 4. يمساقلا ماقال بصانماو دإقو جحا ةراما كدب ل يىمسأ رإشواشأما |١ ارقتسا ام وا ريخ نوكياشابلا

 ١1 - ١ كيب ساطيقنا ميما ل نس-ريمال الد هاراسأو ةيقحتملا كيب ظاوارادنزاخ كييةلل دمع

 ا 1 'ةنلا هذه هل لاقفةوشر ل معودب راقفلا ىلع تايفوشكلا رادايقهلكواشابلا لا رسام وكل سرأ ٍ

 1 0000 و كاذب نآمطاف ولا يلا تعم

 - 1 7 شماطق ا مهزانمىلااوب هذورايلا را ا 55 ز وزوعتةورف

 ني اهل لاةناشابلا دنع لخدوةجاط ناوبدلا ىلا مايالا ضعب يفرضحن مال ءلو ادس رفخلا يف كيب ساطق

 ةعاقال را لولا غلو انامل لان الع لجشار هللا يفانأ الا ةفدل ديس ةموزعانعمرضحت و تنك

 وفرش ::ةماركوابحلا فعل ذيرأنابحأاشال لآل فء |ىمالا لوزن روصق هلوحوةءلقلا لثمهنأ اهقر 5

 لاقو تئكش نمتن اعداو دايز ريغ نه «ىذاقلاوك ديس ةبوك قانوكح ور كيذكل اقف تيسلاموي

 لسراف كال ذك لاقت ةيع ب يك وكاذه يني ا:ةنا د يءارقىلاتدنلاموي حد يف لزنت كب ساطي اشابلا

 ةركذتلاارقا ءلقناذنما رقيلا ب هذنالوةحيصالا لبقا كين ساطيقل ةركَذنةليالا كلت بذشوبأ وب امهاربا
 اشايلا نمكب رق بحال هنافةحمصأ هنمذخأتالفودعاذهلاقفر وكلا اغأ دحءادذتك ل عابض رعأو

 5 ءوهعأيت آو, كشكل سلجو لزن اشايلادجون ناد.سار ةىلا بهذوةلة يف بكر حابصلا ىو

 522 ءاوطلا لخوةيو.-بكرنو ىضاقلا ىنأي تح عاطا كاب لان ماشابلاهللاقف كب ساطبق رضحا ملف

 لاب ملا٠ ل هوي رو ةحارا وعطقور حاذإاب هولّقوا ايلا عابت :اهيلعمجيهف سلجو علطو لزنف نيبكاز

 اوربخ امالع ل هسىلا ةقناط تب هذو ءتنب ىلا هب اوهذوهعأبت اهلا اشذةعلقلا ىلا علطو لا ايفاشايلا ب ةط

 اعااطناكو روعالا كام س / اطق ن اوصاو افك نامنغهت هم ص وهتعاس ن متكرف هدس لتق كب د#

 1 : ضب لق هنا لاقو يل اف هراد 2 :نوذخ اوم بكري هو. طواشابلادسب ةيمسأَملا هلت 07

 - يلدحتلااد>تكنسحكا ةهاودجوف مهذاتس أ تيب ىلااوراسفتكرب اا كيف مت أوىميا يفةرخلاويتاظلم

 225 راو ة> واسم ىديتملا سارأ رم وشيواج هللاديءروكو يلغدزاقلاادختك فصانو

 0 كيب نامل نبكي نا ءووههعبأت شءاطق كيب هك ركوتفا ارقأ ؛هونفدو ن٠ وملا لبسي هيلع اواصو

 تب يف كيب نامءىنتخاو هةمح رب ىفهربخ ىف ايو مورلادالب ىلا كيب دم برو رمأدل متو هليذ مراي

 55 اة روف وسهل سو وهناكم فرعي بنشوبأ كب مهاربإ ناكو تام يت حير خه لحرا

 كه ارك ليما و ل ددلا ادحتك ندع نا وهو بزملاو ةيرحكنل اوي ٌناطقلَدق

 ' ادختك اولتقو خر رهشىف مويلا كلذ يف ناظفحتسم باب اوكلم كيب ساطبق ضارغا شي واجهللا

 ف مْ كب ساطيق لق يث هبومهن ا وناكو كدكب فوردملاهشايهدوأش ايميهارباو نعود فني رم *تقولا

 لتقو نيسح هيذأراث ذخأيل ةلفغنيح يلع كدك ادخيتك دم ناظفحتس»باب كلام ناضهررخاوأ



 د 2 ١ ٠ ١

 0 انركسعيف راثأ * هسفنب قئاح ءوس كا * قا ربع فلا 11

 هدكع نيه رهتمادغلك 2 لأ م راكفأ ل عينعأ * ةسمظ اهرشأ اهنع ران

 ةرفاو ةءل هوعبتاو * هسدرينكسلبق هوبطقو * هركحمل اونطفت مهتولذ
 هسدقرادهللادنعلانو * اول:ةاذظ لحفلا كيب ظاويا ”هسجرو ىرولاىهاط ة دع

 هلتاق ةيي رش لانو * هسمشدا دتشا نيح يحضابح# ىذق نيسا# !يفمون رخآ

 هس دحب ءوسوهإ مذ تدنؤ# يدرلااشابلا كلذ نمن ركتتال # :هءارا هلفسأ نمءا شفت

 هجرال رمهم نمانب رث# هسنجيف عئاش ركن جرعأ #3 اذك طلق اروعأ هنالا ٠

 هسبلوههالبا ىفهباش *نهوجرذالاو بوبا كاذك * هسمأك ايهاذ اليتقالا

 1 مّوُشو ىعايلاةياقو نسح ىزاح اهلا لأ 4و

 دي اغيأ لاقو دى

 كلاسلا طقنءعوجلاو * رئابلافيسلا وراثإب كالاطا| ريف ترثكاف * ارمع.تءاجةيلب
 كلذ نمتاحخ نسح ١ + يردلا لا لاسو تالاف اغازلخ «اخنرا اذط 2

 ىلوتو ةروك ذملا ةنتالاةراثا يف سسن نم ناكوهو كلب شن و ردعبات كيب بوي ريمالا 6 تامو
 ىل هحوجلاعلا طالخا نم مرك ذ نم هءهوانيعههيلا رض اجرج كيد. ىلا ل سراو دم حرفا ! عماد ل
 مس راقفلا ذك هارب !تومدعب جالا ةرامايلوتةي راقفلا نو سنجلا دكر 50

 5 ةيرادرتفدلا يلونو فلأوةئاموة رمش عسب .سةنسل نعو تأ رمش ع ما! علطو فلو ةئامو عبس

 لوب السايل بهذوماشلا ةه> ىلا ب ره نه ٠عمأب را اهرصم نهج رخواهبذر 2 :هفلا تعقو ماهبع لع

 ءاجلاو زعلان مها ر يذلادعإ اديحوابي غادي ر انافلاو 1 و َج>اهمْلْزي و

 بهتن أهلامثال ءارقفاوتامواو ثاعدح أ مبنمجتنيمرشعينثاثانالاور وك ذلا دالوالا نم فلو رسم
 راما وت سنؤ ا ىلدركر افلا يذكي مهارباكولم وهو كيب ساطي قريمالا >6 تامو الي ةنتنلايف
 سم جما عأ اط كفا اهنا ل سيااهفر 6 ارنا عسب ةئس جلا

 يلونواهنعلزع مت مف ااركلامو نيرشعو عب راسل اينرغ” او ةير ادرتفدلا يل وتو ل نعمت تاع

 ةئامو نب رشعو تسةنسيف ل:ةنا يأ مم .ةرهتساو هب رادرتفدلاب سدلتو ل زعم هذ رانةنم جلا ةراما

 ليعم.ساهلمدقو مدا: ل ءاسمالا هلمدقو رص «ىلااشاب يدياعرضح لهنا كلذو' شاب يدياع ه1ةة فلل و

 داق بالك 5 قوس نمل واشابلاهم ًافطامسلا نيمأ كاذذانأكوةم ظعةم ده ظاو وبأن باك

 مظعأك ب بوبأن ,اكودحاو تدنن 1 كن بدا كيب ساطي ةاماو ةينجا ما دال سدل ةيضق هذه

 ْ خابامدعإو ' هلاحر نهرب :؟ اضرأ ١ ١ىلتقو ةيفيسا ل 5 ناىلاكي ظاوباموحر لا ىلا كيب ساطيبقًأجتلاف

 لاقناهبانذأ مج عب رملا يفا.اويخ ىلع بيبح نبا طا ونانخا مآ دنعا: انقدارأو انك الاه يف يعسو دا م

 - و
 < ا



 هال « ١ 1-7 1 9 0 :

 0 رات كل بو اجرخودوب منو عش ةودعب هوكلا«نأى لاكي بويألزنةب راحة فئاط تبهذو مهرومأ

 ا 0 للادبعو ناجحرتلا ىلج يلبعو اس ال اغادمماضا اج رذو هلاتدعة هدحع ا اناددمح لزم ك كلذكو

 0 وب عض تم .متناو لب ةهجو لا ريبكلا كليب دج رخو ماشلاةهجىملاأو رفو كيب نا وقطو ىلاولا

 1 اك لا ءةقمالابو كي تونا تعب اوقرح أو يل :ةلا يحب را ريكلا كيبدمتتبب و نوجراخلا

 3 ىلا هعم نب كبب د جرخ بر 018 5 ثامايأ 0 جد رخ لبق كلذءانثأ يفو عابرلاو تدناوخلاو

 قجنصلامامأ قارزملاس اللازم مو كي 0 0 ىنيحلار 2 ةهح

 7  مهعماوب راحت ةراوطاو كبب دمر هظف لي وطلا 0 1 5 5 ا لاما ب
 86 : كيبدمسناكو مهفلخ روكي طظاوبإ مبيق ممطن يقاوسلا ىلا نمو وهرفو كب د لاجرمزوناف

 5 بيصأف اصاصرم لعاوهرف مازمنالا دنعم ماخدرطل ن ا 1 ىتاوسلا يلع 52 اا حس ةعاج ا

 زعلاو ةيمسأقلاو 0 بو را نم للص حام كلذدعإ لصحعو هدأ وج ىلعز ماط -و كيب ؛ ظاويا

 ا او ا 0 كب ظاوبا نفدو ا لال عوني مر دل بو رهو

 هر ىف الاو ه5 د قنابل ريرشلا كني مسا د ىلا ديعسلا دلو فقدت نمانلا نم ريثك هلع

 منهو ءانمالاو كيلامملاع ن٠ةدع ف اخو كيب ينطدهونوا هلابفو س ل .ب د هيخالو هل عقوامو

 ىزاحالا نسح خيشاالوقي كلذ يلودريغو رازيلا كي تمسوإ

 ذرفالا دال يرجام يرتام * بطعم كي ر قلخء ءاذبانا ان تع «كننم نك ال صخألا اهم ا

 بر#ءاحذاك 5 0 6 بوبابو ا كا م ا وج

 اموقرحا ةديدع انودو * بها يع : جا اربالاىلاءأيف اهو عفاد# انيلعو

 50 انام ن. ءاتدسا + أنوع: هدقو نب اواو # مج وهربغ نم ملا ءالا هجم

 اا 5 ةليطتسسم هلل. #* تاعرلب ناك املكانو هرو ع م حام ءامو مك ل

 برغم تقو لبز 2 مثومرو »+ هوعل ا نهم حرفا ا وعطق د بدعم مخم ىع 0 قي لباق- كك

 و يد.عءدلارف لابو * برذ لاثمالا نيد هاش مهيف * اوبكحارو ماع اياربااو

 بر عل رارتغالاو ماشا - # 80 ديعصلل يديعصأاف 6# بط ضرس 1 5 او عابنالاوب

 1 تا هتاوق بخ ناك د ةو هل عل> دعب ع هو“ :حعس يدرأا اشايلا 0 ا>و

 1 داع ديمه ممامرف ان كي ظاوبا لش اودعتو *# بص ش ”دعلاونامزلار انّوءاو

 برعمريبعت قاضهانطس دق #* ول لمت هيك ذ دق ىذلاو
 بد#< بوبال ريك نإ . خر كذزا حيطاوذ ندسدح

 4 امر ألاقو 2



 دبع كلذ غلب اماف ررضلامونمللدحو ةمجلا خيش نيهاشوب ال ميدو انسا نهبرتلاب ةرذاعجلا

 اهريسغو لام أ نءةريك ةلمح مهنما وذخ 1 0 .ممو مبا وطاتحاف ةراوهناب رع ا نمر 2/

 1 مهون :ئأن فاش 0 0 00 000 ا 0

 ىلا 00 كاشاب 067 ةيالوىلا  ةئاطي نيماشوبأ ينم قرتاو قرغلاب ل 27

 دها4# وهو ديعصااىلاهلو زب نيح ن.هناف كد اغا و اامأو ةيقوذ 4 و دعمهودجوفدوسالارم ىلا 3-7 '

 رفح و كلذ فاعضأ م قاذف كسب ع نم رلا دبع مها انف موعمج قرفو مهمل ش ثتش قق>نأب رءلايفبراحمو

 اشايلاهياععلخو ةعلقلا ىلا اوعلطو هع.ةلومحت سّؤرلاو مظعب رف لخدو رم ىلا كسب ظاوبا

 ثالث ىلع ةيالثلا ميلاقالا ةيفوشك يلوتوةعب ,ظءةهبأ يف مطزان ىلا وازن وةينسأا عالعاة ر دادسلأا ىلعو

 ةياونو لدعساشب 1 ءو 3 ١ زاد اداليلاىلا 0 رت مو رمه٠ىلا عجروتاون#

 يلانرب و هن اجا ا عيمج هل لهشو اشايلاه 1 علل كك ظاوبا اقايدأو هللا كل 6 ف رسل

 مدقلاةردادسلا عم 00 لأ لدو انأو َح ا ناوأريغ 2 ارب راسو ةردانتل ١ هن كو ةيأداعلا

 ا سلجأوةداءسلار او كأمو هوه رهو انعم كن رمل اونرا>و ددخلاو

 مك احن وكي هناي موس رع هيلا ىتأ سل مايأي لا ةك«ماقأو هرادنزاخ ناكووهدلواغانا وكر ةيارخلا يفلتقو

 فسوب رم هنعليكولاناكو نا اها زا>و نينسة د هاق ارم همءا هال َةدجد 0 وةدج

 نيتنثاةأس جل اةراما جرتملايلونو رع2ه» ئ :هحات اهو ةريخذلاهل لسري و ناب ْرَغ راع را ى

 تدتشاااهنا كلذو جا | يلءربما ًاوهوةنتفاا يف سلا كالت يف لقو نب رسشعو ثالخة ةنس عجرو نب رمشعو

 مظعالا دا وسأا هتك و 8 رجيكنيللانيعهديعصلا < اح كبد رمض> و 3 لا و بزعلا ني ةيئنلأ

 يدربق | تدم لز هعومج رص ٠ يلا لد مثنيتاسبلاب لزنف ةراو طاوتب راغماو برعءلاو 1 ١١ نم

 4 لامغنأ نم مكي ساطي مدان ودو ريغ هلاكيب نهم ١ ناكو نينا

 بورتو رومادعب ريغدلاكيبدمحل ةرممنلا تناكف مهكل كلامو كيب ظاوباو كيب مهاربا عابتاو

 بارذ ك5 بهو لتق نم ة هر وهسماهحرش لوط رك وة صلاة يح ىلا 0 كي .دححلةتاو

 ارشالاو ءاملعلا نه ةفئاط مرعم رصمو كاشي عما اوعمتجاءا سحالا نا مث صالالاطو نك 0 ١

 1 لشورد لاو و تاوغال م اساناو و ماقممتاق كيب هوصنا ةةماقاو اشابليلخ ل زعيلعاوةنثاو
 تمعقوو برحلا ىلع هم ندو احرج كبب د#تو دمت رفاع ماو ةير ل |ضرخ هعم نءو اشايلا

 كيد لا لسرأ وديانتو تايدلرود لير سا ا ف ة.ظعبورح

 يدر و..لاهءألصوامدنعتةيناطاسلالالغلاو لاملالص+ يندب: وهترالو ملاد>وتأابه ماي اجرح

 اويتروماةمكاق دنعتاوغالاو قجان هلاوءا مالا عمتجاو لاةلاو دالجلا مهنيب دتشاو دتحاو دعقو ماو

0000000 



 8 0 : 11 0 باب 0

 1 7 ا فقل :غنيح ىلع ب ايلا كلمو ي 6 ردد لي اف عا هيب لع را

 )"0 2نايعا نمو مهمةعاج هيلا يمسف ناجكفت قاجويلااجيتلافيلعملا ظهسفن ىلع فاخف ةديشكلا
 0 1 اززسادخعك د أ عير م آف هنهث دج امفهون مضوأي رام ده نرحل ناب هاب اهو دق ناظفحتسم

 دمحأةماكلاب درفناو فلولا هوةرت شع سة دس ما محال قصالام ل ذين خلاب هلزميهشا رف ىلعملاظ تامنأ

 | برضإ اخس ناكو فل ًاوةناهو ني رشع ةنس قالوبب هلزنجهشارف يلع تامنأيلا لزب ,مو ادذتك
 .هشاب هدوأوهو راها ىلع نمابطق# ةطقس ببسب رسيالاهذ>غب جرع ضءب هيناكو لثملا همركب
 | | ] سا كل لسحا نيفالادلاو كبي ظاوبا مادقملا ريبكلا # ريالا تامو #

 لهساعتفرحو تادب.اذداضلااهيف سيل ة يك رثلاةغللا ناف ظاوب ىلا ةكرتلا جاج وعاب تفر ضوع
 ديهشلاىمساقلا رادرتفدلا كيب د أم عب ان ىمساق سنجلا ىكر جوهو طاوياتراصيتح - مهناسا ىلع

 مدقتلا روبشملابرا وشاايبأك يب ناوضرنب'اقباس جاحلاريمأ كيب كب زأعبات كببداصو ةازغلاب
 ' سثعةنسيفو فلأوةنامو مدسةنس ىف ةازماابذييشلا كن داع هس نعاض وع ةرامالا لو" و ىذ

 بلغت ىلع بوك رلاب يمالاب كاذذا رههىلاو اثابنيسمل اباطذ ةلودلا نم 1 وسمر

 ند ا ةعاج ترمذحو دال ملا نع مئالجاو ناب رعلا ن :دعمنمو يل :ةي يف رغم ا يفاوهللادبع

 "معلا مهرمأ 5ع وءارمالاا شاب نو سح عمبجل نب را ٍذملانمن وماظتي ونوكشي نيحالفلاو

 قانالا قي ةيناطلساالا ءالا ليم لجال ءلقلابمقتف تنأما واميج هجوتنن :<اولاقف هتكرفسال

 ال ةريبكدلب ل ا" ىلعهلاو ر رقي وتاقاجوأ | نمرفن ف' ' اهتيعصو كيب ظاربااه رجا ودب رن جارخ يلع

 ' 34 فال | د ”الةرف: لكل اواعجو كلذيلايباحأف ةنادو الأ ةريخدلاو ة طف فصن فال 1

 0-2 ال ايداجرشع عباس ت بسلا موب يفج رق >و اناطفقاشاء ااه :اءملخو نساك اة

 رك ذيب جر سعى داخ قاف دءدرا م يلبةىلااهجوتمحبصأو هبتايفنيطلاريدبلزو مظع بكو عي

 ءاسمالا نم ةخ لاسرا ىلعاوقف”او ٠ سمالا عمجوان اويداشابلا ل معفدا دمالا باطإ و 0

 نايأسو ضو اك :مهارباو رادرتندلا كيب ليعمساو الاح جامل اباغل بر مه وحامل
 اوازئواو رفاسوا وب و مرافن أو وعأب :ًاوةنالثلاةيهاسسالات ااوعأو هداز توقايكي دمجأو ساطيق كيد

 ىرحبلاهجولاىلا او رفومهءزهو ناب رعلا عمبرا# كيب ظاوباناربظادروف اناا اوماقأ و ةزيحلاب

 يجد ةماد كك نافز ءلانم ةعاجت از لاوشيفو رصم يلا ءاسمال ا عجرو ل ملا قب رط

 3 رب أ درو من ناويدلا ىلا مهسو ربع لظ اهواللجر نيم. وةعب رأ مهنم هملتقوةزيللا فيشاك راقلاوذ

 ش طاّدحاو لاحرلا٠ ن4هسعم ن٠ ىل لو ةريحبلا ماقممتا اقهب ط'ةحاف ةءارظلا يداوب لزن يفاونيدي 0

 اوراتأوتاحارلا ىلا هتف شرالا ميتقاشدي زينال لص>امناب رعلاةمقب غلب الو ىثاوملاو لاو.٠الابي

 رجا: رمصم ديعص ىفاوطبهن أيما ةرو رمذلا م 2 اخ را شلا تمام ةئاوااه اغار وب رخا تح دما



 هن 1 ما ا 7 ا

 0 هبا 2

 وجرخو فااوةنامو نيثالن ةنس 5 ربمالا ) ثامو )ة ةنس ”نوندانو عب هدسو ردو تامؤأ راهج هد ثعأ

 اريمات اوئس سم ثكف فلاو ةنامو ةرمع ةنس هل سناب صان ةرقلا باج كيب سوي عب ء.ان كسبةزج

 فسوبريمالا هديسولبق 46 تامولعفلاو ةناموةرششع تسةنس قإرطلابت امو ةئي زاغابرفاس مث

 رشع ةنس ينفون يت> لزرأو ج اةرام ادراة نكسو ثال؛ةنس ةيقداصلا ىلوثدرقلاكيب
 15 :ءماةممتاق ل معو فا ونيعبسو عبس ةنسةرامالا ىلوثك.:ناضهرريمالا #8 تام و» فلا 1

 نينامثو تسةنس يفرمد» يلعارلاو ر وك ذملااشاب دور والهنا كلذ سو رادتدلااشاب دمجأ | ل نعام

 يلع شتفيو ماشا ل_ةمنيحاوظلاو نيك اكدلاو تويبلا ىلعماظم ث ادحاهددق ناب هنع عيشأو فلاو

 ىدنف'حاتفلادبعاوءطقرةدحاوةموقاوماقو ةليهرلاب ة جلا سماخيف ركسعلا عمتجاف اهريغو كنهاوهلا

 رضحو ةيءورلا رايدلا ىلا بهذ ه«رات لرق ناك وناويدلا نءلزان وهو لالغلا ةعطاقم ىتاك ىوارهشلا

 مهلءماق ناويدلا باير أوءارمالا لزنامو كلذ يلعاشابلا ير غأ يذلاوههنابهومهتافاشابدمحأ ةبحص
 اشايلايلا اوعلطف اءطقاءطقءانعطقو هيلاا:ءاطالاو اشابلا لوزن نه دبالمطاولاقو ةماعلاو ركسعلا

 هند ! لفرصملا بير قولا مهعامتجادي زيسانااو ركسعلاو هتعحارمرركتو عنتمافكللذ هيلع اوض عاف

 دبءدروَقح كزإ و ماقممماقاه كي ؛ناضمراولووةبي لصلاب اشاب يجاحتدب ىل هغءرهقلاب لوزتلاالا

 ضرع ىتح ار ا فئأو نينأث و عسب .سةاس نم رح الا | ىدامح س داس يفاشابن حرا

 سمح ةنص ةرامالا يلون 2 شيوردري.الا * تامو ُ* فاأوةلامو ةرشع ثاللث ةنس امو

 هلال ناداعا ةفسوت عببات كيدمحريمالا 6 تامو 9 فلأوةنام ونامةنس تامو فلأو نيعستو
 شيوردريمالا # تامو م فل و ةنامو نام -ةد2تامو فل انامل سل ةرامالا ىلون

 هاو سس هن :تاموببلاو نيت زنا ةتسةرافالا ل وةك ب وأ ديسوهو يرافلا سكرج كب

 ةررشوةلكو هباب يف زعوةلوص بحاصناكورادقريبلا ناب زعاد: < دممربمالا © تاءو كل

 نايعالاو ءارمالا هيلا يعستو حوتفم هتنو 3 ذلاريهش مج رتملا ناكو يلقيإلا ادختك دم كراش 5

 ناب زءشبوأج يلع ملاظو يججووقلا ةثاب.دوأدمحأ يأ يفرهظو مهلاغشأىف عسب هسا ا ئاوح ىذَش و

 أضن 1 تامو #9 رفظملا ةيحان هلزيعهشا رذ يلع فااوةمامو عبس ةنسناضمرنيرشع ثلاث مجرتملات ام

 هدلوه رمعو جالسلا قوس هلزنه فلاوةنامو سم ةنش ناضمر نيرسشع ثاان يف يلة يبلا ارز كن

 يجب رج د.حأريمالا 4تامو الفل أو ةنامو رس كس ةنس ةلكو راب رع 2 5 وهو هنوم لع

 هل لاش و اغئاص هاك ىجب رج نس> ه ديس نأ ىجو.قلابه: :يست بد سو يحبو .ةلاب فور عملا .اب وع

 دال كراشملا نكون .ابنعا ذه دج أو ناظفحمتسم باب يفه ديس ناكو كالذب ربما ىحب وئك ااةغللاب

 مما ناسع ةئءبانلا ادذةك يلع لا ط سبل نا يا يلع ملا ظب فورم لا شب واج ىلعةماكلاا يف يجرح

 *«* ل قري ال #



2 0 00 
 ظ 0 00 0 ا ل

 و تفنا| ثهلوءديوهوهراديلابهذوءذخأت بهذاو كعات ءمذخ هل لاقؤ ماعاد هدجوفةعاقلا بجوهىلع

 7١ كسولج شياو اهذخ ةنامالابحاص هل لاةئهب لعنيامرظ“ ذيهملا- يف تيهوهو ىمورفلا يلعاجاو حاملا

 1 ةنطع نه رع م>رتملا دصري ٌةدمم !ةاىلدادةيلادم> انا ( قاتاو) بهذو تول ارا .غضاني وهوماقف

 هوريذاو رجح ةيواز ترسكو هيصت رف كايشلا نمد ةدنبلايهب ذأ هفداص ناي التقي و هيرمغي| بيقنلا
 ةئس هشايودوأ | شايريقتو لناقولام يب او دوص سم صاصرل لاق: كلذو نع ضعاف ىلدادغرلادب نءاها

 ينو: لمعو رخآ قاجو ىلا هقاجو نهج رخنهلن ةاردار اوهيماط هع تك فق كفل او نانا
 و || شاب يدباع عم قافتاب شا ل وذ مو هيلع نيصمتملا راك لت

 ١" قلأو نيناثو ع[ ةنس ةجلا سماخ سيلا م وي يف شيواجد حاف رشلاا ثابلا لتقف ةيفذ كاذذا
 7 اةدنطىلا بكرف هلتشي ا ء.سالاباطخانامرق هفاخاول طراق !ئدنط ىلاراقنلا اوذ برهو
 1 . ناك 1 ىلا 3 داك ِ ريا 1 اجد وحأ تومدمب كالذو ءاطامد لسراذلقا
 عد رة نسسيف ناحل 1 ناويلسىب 5 .رجبابلا كلمنا 11 لا |١ جومسم رمتساو

 ١ راك | ضعب ادن فلأو نيعستو سخةنم يف عج رمش م هرلادالا يلا د كجيك ىف زو فلو نوع #سآو“
 | د تاز ىلا ك نال ماجر متبا# يشف شرافبالو ةءاضلا سبل عم ع1 طرق

 1 ! تسلا زي :ناكاكهشايءدوأ وأ شاب لمعو مجرتأ.ا م صااربط كاذ دشن هشارن ىلع نادل
 3 08 قاجور لا لاف د: كب جرو ناظفحت ريك تاك يدنفا مل_سنم شح 1 و
 ْ كيب مهاربا ضاع ناك كف اوزيءبسأو عسآ هنس هابيل عجر متاشايز' ح١رفأسو ي < لمعو“

 1 ” ناكر ؟ذ(6 امهونتقو ة.ة>:طصلاامهولوفادذت 5 بحر روىدتا ملس كاله ىلع همم قف 1

 4 ةليغلتةنا يلا ةمر اذفان ةماكلا عومسم دل كك رو يءساقروك ذملا يدنفا ماس

 0 1 هللا دع ريءالا ( تامو ) فلاوةنامو تسةنس مرح ا عباس س سيو موب يفرج#للا قد رط يفز 5
 ا اموي نإ 16و ربش هدم دع يي هدلا ىلونرادرتفدلا قانشب كيب

 " ةس يف رادحالاا شاب نس>لز. امدنعماة5 5 وتو رص.ىلا عجرو مورلا ىلاركءلا ىلعاريمارفاسو:
 : ايلا اريها رمثساوأب رادرتندلا نم 0 "ا .ايد محار ذو هرقس للة كالذو نيتك

 مراسي فورعم لا ىمرالا كمن نيل رتل (؟تامأو رف ا لكتلاو 0 :رشع ستة يبعث اما

 ١ ةيفوملا ثاف وشك ي يلونو كلامو مدخو لاماذا مجو ناكو فا اوةبامو نيت انسه ةحصصلا و

 ظ فلخو 0 عويدحا ةنسهشا رف ىلعينون نا يلاهتراما فلز , لوذدب د ةيبرغلاو

 ' راءغالا دشنو بت كلاةعلاط مب كاقذاح ا يجوال.ج ناك وهدعب هدلاوةراما دإةئ يباح نامثع يمس ادلو:

 ١ ل ةعئاو يف بره ن٠ ععبره يح لزم واعاحشاسراف زاكو ةريحبأاو وب رغااو ةيف دا دلغو
5١ 

 أ 1 نوءاطلاب تام زا يا ايف ر.ةساوهترب ب+مورمدمم تخاف فااوةءامو نيرمايعو عبس ةنس شءاطق كس



 كا

 هتلجك وا جاطازيمأ كب ميهارب اد نعاغا نس يجرت "تالا نسا يماةةزاجملاىلادهت كييك

 ةيحاتب هدنع 05 ناسا ل الماخد ع كحك عب ماقأف رصهملاهودرف هعوج ريد

 ع ىناعصم كاءوهباصأف ححملاب عماجلا كاي ل ءذ ناشن برضب اذلط

 سه ةنس هشا رف يلع امن ألات : واهلا ةصو هفرظ ىَْح نم قرفو لتةو ىفدمود لا كلذ نا ظ فححتسم

 نسحو ةرهشوةعمسهل ناكو هثابهذو 3 روك ذلاد# كدك 4 تامو كالا 0

 .بدرالاةضفاةدننيدس جمقلاناكو ددادلا قرت 0 ةذامو تسةنس يف ليتلادمردتو ةسأيس

 ءايزلا لاو كك ردسو قالو كاد كح ١ نر ل كيمف نيس كا عيب و هرعسدازف
 لكمرامج لري و ةيياقلانمنينثاةلملابساجأو هرذحو ىبفوخو نيتسلا نعةدايزلا نممهعفمو

 ةداي زمهكيالف قالوببد كحك نأ ن ولطف عجرو لحاسل'ةبجهب ى* ع راما عم نال ”وأنيموي
 .فدن ةثامحس غلب تحدي زيلزيإلو ةضن فصن ةئامم ويلا كالذ يفميمقلا عيب رك ذا لئقالف ةلغلا نيف

 مامسسإ شوج سم قو.هببإ !هل يا صد نعءءدوأو قود ص يف هعضو و هعرو عاصمو رهو1او واّوالاو

 لاس و ةر 1 1 يمورألا يلع جالا هيحاص ظتاودم لعمال سللهباذك أوهبامحأ لارضحو جاجسملا عمعجر و

 هياعلذدو هيلاسهذو ليد ميفهعضو و فءالاونامالاو ريتا نم اطنخ ري بيطهناهل ليقف 2ع

 نالفانأهللاتذ يبدا, ىت>مويلا لب ةكف ىعأال قاف تن ٠ ههللاتؤ ل 05 ل' كلذهب دب نب مد 5 و

 هشابهدوأ د دم كييك يلا بهذا ا لاقف هباحص أ ضب ريخ 1 هردص قاضو هىأيف و ريحنو ير هولا ىلقع

 اهذخأف ناح ىمةحبسهدييف يأروولحلا مالكلاب هسا ]ودل بحر وههجو ىفشب هيلارضح الت يهورقلأ

 كتبتاجاو ما مداخذ خهللاقو همداخ اهاطعأو ةرور خ لب زيهناكماق م“ اهب سحاب و اهباقي هدب. نم

 خيب دب نع و كلذ“ ةوص ىفاو م داخلاوةرامالاااو اراثثةنامالا قودتدلاب فرتعاهيا مط لقوةرامأ

 هر 007 ءاط مثةنامأ ةو دن كدنع عدوأي حر هأ >الج رنا ىنغلب اجاوخا لاق. لجعل دبع كبك

 الو كلذل.,ةدهف :رعاالو ناله ذوناف رخل واذ اعتيجتشاق اكو الدال لكس رك .-واللاقذ

 عقتنافامهيديأن يبءوعض وفر امح ىلع قود طلاب نيل>اد مداخن اواشا ؛هدوالا عباتبأ ذاوأو: كس م ىر 2

 دل ةمعن هل لاق كفو دنص | ذهدل لاف رض قود: 2ص ١١بحاص هشابهدوالاس ماطقهنولرغص اوي موفقا هحو

 .هفاماوأب اقوى دئذلأا 2“ ذهنا اةكلااطو أ: ف حاتغا أعم هم رجح ن.ا _- 8 5 | هذاعةعاق 5 كرينعدل
 و 7 05 لا اا اس ٍ

 1 ثارذفلاو تايبهذلا نمد :ءام عمدف جحلا دارا ةغاصلا قوس؛ رادتلا ضعب نأ( هل قشأ مو )ةضف

 : 0 كان ا:هرواحو زاحأ لا ىلار ذاسو قودضصلا حاتفم عمهعماهذخ عا سمج وع يمويفلا ىلعاحاو دعا

 . راطف كاذب دبش ةئب هابو هندب نكيملو 3 ءاكلاب كلذركنأو هؤرع .دحجت ةنامالا قود:هلايحاص

 .ىلع ىلا لسرأو هءلطب ١ يتح هيلا ىنأي او لخادلان اك ايلا م ا ةضقلاموبخاوهللا

 ةحيبسلا مهطعأو مر !بايدنع فقو هةدب ىلا مدام كك بهذأو مد _1خ | ضعب دنءاذه هتاد كرتاو م



22+ 

 هيلبغأ لس نع ل 1 م ب 55 1 رامالا ءدعب ىلوت كيب 5

 را سمحة :هبزعلاذهب . هاغأ ل وتالابف ا 0 ل يمورهاد أو نايوالكك ت اغأيراقلا

 0 دل ةدس ناب والكك تا غد اقتوا نع لزع مْ فلأو نين امم 0 51 ا ثابهقرفتم لمت م فلاونين اكو

 ةماهشود وط س يحاصرم ه2مضرا [ ةدئا ةعود هةككو ا اهداذال. لا رم اكو 3 ا و

 7 | 00 افران لكو هن رو ثمو هّدءج أ ىمدعبال ةيئزياوةي اكارومالان .سمأت داك الو ريب دن نسحو

 ١ الاكيد د اينمماذلو واق روك ذملاريك "كيب ليعمس'ةثبابج وزن 0 امن نوك هاف

 دج ىلغدزافلا ادخيتك ىناطصمو لا ا وع سةنس يف جاسا ةراما يلون يذلا كا

  ةيلغدزا َلاَةر حش هنع تعرشتو د اراد امىلاراص َد>هاقر يذلاوهوه دنعاحا رس هاف راك 7 0 قلا

 : : بحاص كيب نا وخرتدبو ا يغلب تنب مونيد+ ادح يلة :فلا ىف نوعجر ياه كور < ع ا عأ !اغو

 : هرك ذمدقتملا جال ارومأ كيب نسح كر ل و : !كالوأ كك و فا اون سو سم ةئس وتلا ةرا راش

 3 : .ةنسان[ك ني ناعشو ةلئانا دل ردو ديلاةلوداملاةقب وسلا حاصوهو هيب ر ها م احكي نيحالو

 ْ ةيمساقلاة نيف ةدل_ءل ١ اول ةءال ود كك كدر وريغصلا كي ١ ىلعو كيب ؛هودأاقو نم كج كب بس اطاقو

 د ح ,تحاح كي دمج موف ةلب وطَة دمرص ءا سلا .هةساوأ ولقي [نيذلا( هو !نعاامأو )ةنار طلاب

 7 ةدعجملا:راماىل لامك || ع ومس٠ةمرارفاواذه كبي ناوضر ناكو ريبكلايحاملا كيب راقفلا وذو

 ْ 8 يدع هبهقو رعملاةيصقلا رمعىذلاوهور ذلاو َه هد ا.علاو موص!امزالم ءاحلا اصالجرناكو نينس :

 5 1 كيناوضراماو ةيراقفلا ن٠ناكو تاريذ و ربت اج ىلعو 325 0 0 0 دز

 ظ 28 ارطلاب ةبب راقغلا لتاقوعو عابسلا رطانشبناكىذل' قانش. كرد اوك رح نلب ؛مساق 0 اشم عم

 3 000000 5 رد ب نيا فورم نانس كك 0 مع اص 1

 0 برا و كااوباك ل دن اوضر كعبد رغاوجط أةراما٠ نهدهل نعدعبرا درتفدوهو فلو نعبسو زيتنثا ةنس

 زاهدلو نع كيب نا وكر :تام مت كيب درعا
 نهشأةءبسوحترصم ةراماب قانشب كيب دمحأدر هاوك كب ,

. 0 

 ش فلأو زيعبسو نيتنا 'هاس رح اوآرجانا :الاب هول: و هو هردغل د. .هلاباشايميهاربإ ناطيش ىبمذف رعموب علطنف

 5 0 20 ناتو كرو ا ا هئاموك :رمشع سخ 4س يف ون ٍُى > مجرتملاهي هلع انا لزي و

 كي مهارباةكراشم عم باقرااهل تءضخو كيب ليعم.دأ 0 رهصودعب ةماكلابدرفنا اغانسح تاكو

 / 000 هيغلب أ د ريمال أ عس ا لغدزاقلا ادد ؟ ينطصمريهالا 9 تامو ف فعشب كني

 ٌ 1 .  ناظفحت.ادخت 0 1 م اا ءيدنار صلال د ردك يهور

 ا ْ 3و هيرهش تدمحو ادت قططيرك ذ لح بابلابهشابهدوأ شاب ده كحكرإقتو مدقتام محا



 كا هس

 ةزشع عبس ة دس مرا ف مايأةنالث 7 اا ليشدع ةيملاةتك رذاذ ةروذملا ة ني دملا يا عجرو جخ ةيزاحملا . 1

 هللا همحرءاسم عسي .ةبلإ نفدو فاأوةنامو

 5 * ني روهشملا ضعب رك ذ ىلع رصتتقالف ريهاشملا امال ندم اوعالا ذه يف د تام ةياقأو 9#

 ىلاه لع لصوام لاب نبحام يلع ىلآ | نمرصصت اف ديجلاهب طب اه مظعأمالاذا نييبنلا ىفهداريا

 امل نسا ع رتخألو رستم ريغةيمح ريغ نءءاودلاو رذعت» .مهاوحأ يف ل |.هفتلاذا يداه ريختدأو

 كيب نس حرب“ الاعداتكلب راةفلاوذريمالا #* تام # ىمدسحو ى سيل عاطم هللاو يدفن

 لامس ناو: سيفوتو ةىم ةرشع ىدح جملا علاعو دح اوموبىف جملا ةراماو ةيقدعاصلاىلوت يراقفلا

 ةلامو ثالثةنس جملا ىلعاري. اءاطو هيبأ دعب ةرامالا ىلوت كين مب ارب'نيءالاهئبا 26 امو # فاا

 لمح نم برع ءاا ختماو ةميظعةكرءم تناكف ةف رشلا قد ل ل 0 راض 8

 ياو اركاب |. ادتعل .الارخأ مهبلع سيكو كي شإ و ردووه مهاعب ؟رف نيورحا لالغ

 لالغلا مهعمارلاش ير ذا ا 2ك ثاكيعا ةىلا لاخلا ركل ريعلا 2

 جالا علطو هيرهوةعمد هلراصو سأن ١١فاخأ ليقف عع ىديص صاااغا 00 هىلو وةلئاقلاو

 نو ناظفحعةمسم باب كالجالا كالذ هل مي.الو يآ رالدسش تفانو ةاياز د ِق !يهثال# كلذدعب ِ

 ا بح ردلاف 9 ذ نيحر -٠يلأا شاب ىلع» | رغاو هبغأب اءا٠ نسح ٌةدضاععةلد 0 لمعاو ة 4 اقلام

 هاسح قع مالا لما نو كب ,ب ماس يلع ةوعداول معمل قجانص يدنفاماسو ناظفحتسم

 رفاسو يواد> راد رس هو دله ةرامالا نم 6 ا 0 هاربا لاب هذكي باجر كالذي أراماف هلدقو

 الروك ذملا كيب مياس لتئامو كلذدعب رص هيلا ريضح ريك ابد. -| دلو فاخو ةك:يفوتو مزاقلا نم
 1 ل ارواب زالاب يذلا هديب ىنام ع. ا آو لاما كم ااشا ءلادن امام طيض ثراو

 ناد ل 0 0 سيق ناب عيب رح ني 0 _ هاوم «يخاقلاهارت رده ثايذل وهو يبارصلامم او

 فاو ةعمس وةلكهلراصو هثاب دواش ايد كجك اودلقو تالا فو رعملا ادختك لياخاض وا أولثقو

 بابىف هفر ط١ ن.د#كجكو كي مهاربال 2 توولااؤدو زا>-١ | ضرا يلا يبغدزاقملا| دذ: 7 00

 ينب ةهجىا كب مساقو ة هريوح» لا ملقايلا كري , اولا جرخاف هب ةيمساقلا تدب عطق يلءمزمف 3 0

 0000 راكو 50 و وطاهلالخوةيفوا ل كيددماو فن 5

 قنثاو بنشملاكيب مهاربا لت ىلع مزعدن امن 4ع اع : |نحريدالاةكراشم عم حتاوحلا ءاضةااراهواليل

 يثتامنايلا جالا ىلءاريمأب مجرتملا] زي 1و كلذ م. يلف هيلعيت هالالا ماو لاملاةحمك الذ ىلعاشابلاع لا

 ريكلا كي ١ ل.ءمسأ ريمالا ه6 تامو تأ سم س.ح حاب علطو هى !اوةمامو ع بس: _- نيناحشلال ه5

 مث رش شاةعي_سو نينسشال الث هن رادرتندلا يلون هيغلبأ عان ->ءربصوىر اًمؤلا كير ,ب نسح عببات يراقنلا

 تام قحلزملو 5 5 رادرتن دلا ىلا ديعاو رمصم ىلا عجردمت راي لأَ ملا يلع اريهار ةأسر لي -



 + ل 0 0 7
 ١ 00 طظءولاس اعد ةءاذاوا.هف ناكو قه دب ظد دولا 4 ه.ايبثأو ثدحو يورو نب 6

 ا لضانالان ريدك ريغسملا عماجلا سو رديف هرضي ناكو سانلاب ةمرالا اه ماكرأ تصخ رنا
 وطرطلاد أن بدو مالسلادبع ء هدلوهنع يورهرب _ةندب وذعل ماوعلا سانلا هيلع محدزو

 0 وىدحا ةنس ةدءقلا ف صتنم يفيفون * ين: ا سا.ءلا وأ ا

 عن يكن ءطاد_,ءحالصلا قان.نيدلل حاص»خ.يشلا فاسلا ةقب ذاتءالا # تامو #

 الحر ناكو هدج وهي ةداجس ىلع ساج هريس س دق ىلا رعشلاباهولادبع يديس ساعقلا نبنمحرلا

 الا بقع او قلو هلام نو النو تس 4 ةنس ةحطا ىذ ع ان ءاب الغلا موب يقفون اب وذحم ادمهف الاد

 0 مهارب ١ ئمدل تخأ نياوهدمب فلذ:سا نمحرلا ديع ىد._سوهو هل ةمع نباو هبا

 26 تاموال# اسكرسش ءىننا ظئافلار رحو فقولا يف ثلثلا مسمن: لكلاول ءجةيشي والا شي واحشاب

 الاجهدلاوناك لاما يوانشلا يطامضلا يو رلاق رادع نبد# (خيشلا حاصلا بوذهل اذاتسالا
 هارتعااب رو ةب جدل له ناهملاةداب او رك 5 ذلابلغاشاو 3 هلا اظفحو ةب وانش ثاازعإ ثللاعابتان 1

 أَو ةبامو نب رشعو عد رات ناطر قوت تاما كلا ناك ءايلوالا رباك ندنكو قارذتسا

 ةّماخ ءاذبلاب ريبشأ ريشا ىلع *'اىطايمدلا ىنتلادبعب د 1 نبدم نبدمح أ ةمالملاذ 0

 طايمدب دلو هب 0 ةباو راق نم سيرو ر هلارايدلابةيدنيشقنلا ةقب رطلاءا.ءابم 5

 ىحازملاناطاسخ كنا مزالف ةرقاقلا ىلا ل<رامث هر غ2 هام اع ىلع مولعلاب لفت :هاو نازقلا ظفحوا 0 و

 . ىروهجالارونلا ىلعو ثيد_#لا امهيلع مم -واءيبهقفتو تاارقلاا + مجرد رشا شا

 لفتشاو نيرخآ ا قوم ل الاه رلاو لا ابلارم ءشلاووإ وباقل بابشت ااويرب ودا سمشلا و

 : كرر ا ذح انزا لا 1 هلاغم ومدح اه دلة ,ةدتلاو ةقدلا نم نم غلب ونونملاب

 1 ارقلا كلا ف كا هامش - |: ارقلا ف هتك ف:دضو طاشذملا عجر وار مك ناه رملا نع

 اقد|هناندب ب ىلزعأ اما ثلا يت َدَ> هرادتقاًداب زودت ها هيف تار هعةمرالا

 رئاخدلا ءامسةعاسلا طارش ينابانك فاو دايف ةيبلخلاةريسلارصتخاو يدابع" مساق ن.ا نع
 معمتجاف نما يلابهذو جحو زادي+ل ا ىلا اضي امرا تارا نم هب نامالا بكاميف تاحيملا

 ىلعرك ذلا هنم نقل ”ونرحعملاق؛ رطن 0 ملا ثيدحهنعذخأف هيقفلا تدب ليج نبدحا ىدمس

 لاجرلا نع لكلا غلابم ماب ناىلا هتمدخ امزالملزي1 و هرظن 0 !هيلعىل-و ةيدنبشقتلا قي رط

 نم ةبيرقةي رقباطب اسمماق'و عجرذ 2 ذلانيةلتو كيلا يدصتلاو هدلب يلا عوج رلاب» ماو هزاجاف

 ذخالاوكربتلاوةراي زال دةوكيباستلاوداشرالل يدع وهللابلغخشاوج ربلاةب زعب مست حلا لارحببلا

 .. او راصن ايلا مهيلعهتك ربت ربظو هتذمالن ترثكو ةيدنبشقئلاةقي رطلا يف امسال هب عننلامعوةنأو رلاو

 رادلاىلا لتر اناىلا ريسخلا 0 هدايدزاو ى اعت هلل لع لابق' ىف لزي + ومهتي و رب كربتب ومهب ي دية
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 دماحٍ ا دخايراصنالااب ؟زمال_هالايشنع دخا نم نسحو دي ةخ ور وشنلا ىدأو يف نيسمحو

 لف هخويش لواوهو غلا ىر دبا عماج ماما بسلا نرردلا نيزةءالعلا قفل خيشلا نع مج رتخا /

 نبد# سمشااو ييفاشلا ى كلماربشلا د نب ىلع ءاوضاا ىنا رونلا نعذخاف هزالا ىلا ل>رمت ةروادملا

 ني.دباعلا : نيذنن نبدلا فرشمامالاوةرىهاقلا ارمصه جراخ ةراط ال بنل بيف اذلا يلع ةءارق يبخاشلا ىنانعلادواد

 يرةلا تدل اوىراصنالااي ركز مالاسالا خش نب نيدلا ل مح فسوب .٠ نيدلا يلو نبنيدلا تن

 يطعملاد بعخ.شلاورهزالا مما ندعصل ثي دحلاوءارقل' خل ثيرقبلا مساق نب د ن بدلا

 دع نبروصنم ثدحلا خبشلاو يل لايق, لا ةيطع خيشلاو ىثرخلا د نيدلا سحشو ىكل الار لا

 نبادح ا سابعل ايلا نيدلا باهش ةمالعلاث دل خبشلاورهزالا عمااماما ىمفاشلا ىخوطلا قاز رلأ

 ىلا .ثدلا فيطللا 'كمع ند دهحا ٠ نيدلاب اب ثققحلاو يدنشقنلا ى ءفاشلا طاسدلا 2 قلد .ءنبدمح

 ةمالسخ يشل ةماللعأ اويل اندانقادع دل ةجلعلابا الاد ا ا ىعفاشلا :

 0 لل مت قالوا ليز هللاذ,ءنب يدنفا ناوضر عيل فلا بولا سدنهملاةمال#ءلاو يند:رشلا

 ىد>ا ُة ةذئسص ْق قارنا نيدلا باهشنب نسح ن: مهاربانافرعلا ىلا مامالا نع امهمدخاف نيمركلا

 ىور فلاو نيءستو نيتنث ا ةنسيف ي رطل ار داقلا دبع مامالا تنبا ماو شي رفةد.ءاو فلاو نيعستو.

 يباعآ هللاب فراعلاخ .ثلاو كسا كا وح اوجركهبو ىنفملا دمحم خيشلاهنءذخاداجاودافاو ثدحو

 ف دوي نإ دنع نيد ىوضالا يودعنلا هرقنل ا رق'نءوذويركلاو . ,دلا لاك 9 نب ىنطصمديسلا

 ىاعدمو ي طايمدلا يناثلا ىشييش دل أك ع نبد#ت ن مهاربإا نب هللا درع ةمالءلاو يعفاشلا يهمدلا

 ماهذا ة٠العلا( تامو 7 ىاازذاعو كي را معمار +ءكايدناحوبا مجرلا ايفون 3 ىلزملا مالسأاديعنبا ْ

 نأشو م ا .و.دلاو ىلعر 25 ةيإ مح ل ل ادالب زيرصهزالا يطاق الار نيد

 يلا ه>و رخ بجواىما ىف عازت هدلاو زوب و نبل هحون وي هز'نورخ ١. اشم هلوخ-ارمدق هل راصو
 | مارك الاةياغ همر او تنعم زئاف لماكل | نيسح نبدا امءاملعأ اركيشءاقا”بادال زاملفماشاارب

 ةنامون ين الثو عمل ةاسااق َىَح تالاط الك | ىلعاديفهلزي 1و اد.> هب , اوعفم اه ءاةيلطأ ادشراو

 ىردا 4 0 ةاروحب دلو رعفاشل ايفاروك لا مهاربانب ؛ سايلا دهازلا ةمالاعلا خس كا 0 نام ( تفاوت

 لع 051 اعو 'يتلاىصعاممقلاو ماشلاو رصم ل دو جحو غاشم دع نعاهج مهلاخ>او فلانا الثو.

 يواملادجا شا اكرتصعلا خويشه:عىور ودهزلا نم ةياغىلع ناكو ةياقنلاو ة.لقعلا مولعلا ةءارق

 رصلادعي سارعلا عاج ةسردع قشءدب قون * ىناوخلاوتافاؤملا هلو ىلا ىلع نبدمحا بابشلاو

 بادر ع ١ نثدو فار امز نين لثو نال معي نام نيش ةليأ ةرمدع مدإ زال. اعنرالا 2

 1 0 10 0 0 ربق نم برت ا
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 ١ يهدم فوم ل :و عب رأةنس ةدعقلاربش يق جا !ايلاهجوتموهو لذ: يفونو فا ارنا

 ٌّك 01 - هقشرهز الاعب ءاحلا خش يلاملا يم ويفلا يف يهوه نب ميهأربأ خس كااةهاهفلارحبلاو ةمالءاا ث دحن !مامالا :

 3 85 كاسعلا 0 سيلتوأم.عف هلاد 6 ناكواهحرشوةل اشرلا ه .اعآرق ي ةردخأ هل هللا كيع نبدحم خس ثنا ىلع.-

 ْ دج بابش كلا يناقرزلاو ى هلماريشلا نكد فلو: :ء-ق ا: :اثاةنسهدل وهو ناد دمحم حمم دشااتو٠

 ” ادبعو ىواشلا ىيحين نعثيدطاذذأو ينخاملرإ ازيا ىلعو يواقرهلا.شلاكمهريغو ىشيبشبلا

 " نيرخاولب ا ارشلادم خا .ثلاو ىوام 1م كثااؤيروبهجالازح رلادبعو ى طا ولاردا مل

 أ تامو © 2 نيا ل نفل ةدامو نين الثو عبس ةن :س يقول 2 نيدا<يفةيز ءلاىلع حرشهلو

 | اقار ءالابيط قالالا< 5 انا ناكوين:ار ارشلاةدادلا د اجاوْلا مخياملاذالملاو مركملا ب ابانملا

 5 هلام مق ضرملا يف لقت لوعا رقغلا ىساويو سانلا حئاوح ءاضق يف يمسي تافصا ١1نسد ع لا 2

 "احا اولعا لقاك هللاد_ع رخادمح |نبانيب وريكلاد خت احاول نب اهلا درعاجا وا نيبوهدال وأ نيب

 هم لف يذلالاملاو ا اماناكو دمحأ هيخأر هنادت ءنيبوةدادلا نيب لالا م .ةهنافريكلا

 ءالؤدوب.طلاو 00 حرلادعو ىحب 06 دود أ مماق هوديخأن باو هللا. ا ذلا

 نوب اعَو دا 1 اموحرملانب ؛اهلل ه ىذلاه. “اد ِ اذار كلاب +لا : نب اهللا دعو ةاما:دالالا ا

 00 نو:ءاهطظأ اقوداللان مه هات تلا ندهرلاف ذالخو كاللم اللا. نههريغو يواز |. ناخفالخاسك أ

 2 . اسم تالثوتام' اول كول وةيكماجلاف ةالخ كلذواسك ن 00 ها هت اداليلاواسك

 ' ريكادم احاو | ن.لصالا يةدادلاهملتسايذلا لالا ل صاودادلا ثتاذد |كإ ذلكو مزاقار *ى :

 7 نييلاملامسقو كلذ مفالوءارش 5 يار الا نومست فلأوةناموةر كابا - مم 4

 يلا

 5 يس( وخل خدي

0 ٍِ 138 100 1 

 1 28 الهقاوهنناد عول الاقف ثلا اناذ ا وهلاقو هللا 0 .ءيضغت الا هم> 7 هلاك 5

 0 ا مليفاف 4 همس و ةدادلا دما هلكد وجوملا اذهو مدئاك.خالو كلو ف ه:لاوإةفضاتمالا لاملا

 3 كالمالاو نهرلاوصدحلاو داللا نوت دحام فالخ سيك ةنامتس ن ال اوهاهوا سك نيعست ناك لاملا

 ٠ عبس: ب جر ريثءسداس تجسلا موي تام _اىلاهلا ءلوهدالوالددل يواسكلاو وثلاثينوماثةوالف  "

 ناكو دإبلادالوا ورادحتلاو ةءيسلات 'ةاحولاو د .حجاعسلا ب 5 را ادتلجلا وءازمال الأ ع. ل هبا حرض خو ١

 كا ردامهفايك ذناكوءاقرزإ 'ةيتءلادنعهشعنو مءاجلا ىلا 1 هلال وانا تن هةلنا انيظع در
 2و ُك 05 0 . 1

 |( انو ف بس تكبد راك ذخع 0 ١هقرصمودد "ا 5 هلا هل دق ىلعو تاكرط ادعس :

 "دا 0 بد ن .لّ نبد# نا 0 1 لاو مااا

 0 ةنامت يم د هدلا 0 ا فسوي نبأ '



0 

 ثروات رجع نب 1

 0 1 ال دوج ع

 8 و ا لا 0

00 

 -اقراع ثدعبلا يف ةدٌؤناذاةة#الضافا اهيةن ناكل ىف هنج تف آلان 0 محراا دبع .كلادلاوو ةعاما خيش 1 ١
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 نيثالثو عسن ةنس ينفون * ةصملا يكماكح يف قرة>ت:لاةياغاها ملا 0 آر عورفلاول وصالاب
 رثعجد._لادلاوودو يئراعإب فاتن ىيتبنلا د ديلا لضافلاةدمعلا تا 3 فاأوةنامو

 عدلا كيو ني هرم لخدو نميل ابدل الفاو بول وهتايزةبوجعأدار ةالاة دالاس هاك |

 بايثلا سيلين اكو هيذرث وي الف حال_لابو شن نعطيف لاخلا ودخل ا نكو فاق ١١ نيسحايهللا دي عدس |

 ( هلو ) هرعشزمو ة«فارشايزيايزموةرخافأ|-

 داذسلا ياروعةلزالا راو < انو و طاح ةطلي ااا
 داص ةروس ل دعب # يروابز>ع ناد الاةقث .

 فااوةنامو ني رشعو سة نساك :يفوت * م1« لقؤتاحلاصلا اولمعواونما نيذل الاياعت هلوف ديرب

 نمحرلا هي نبا هللا دبع نيخسي د نب رمع نب خسر ش نب هللا, ءنبملا ديلا د> والا لجالا # تامو #

 .هريغو نا قا اجتعايم ركن دلال اهدلا ذه نخر :متابي رش فااونر ”:الثويدحا ة:سةدح دلو فاقملا

 ىلا فلاو نيعبسو نيتن“ ةنس يف يباش !اركب يلا نب دمت ىلعو لاما نب ىلع يلع ل غتشاون امو يلام

 نعوهدلاو نع ةقراا سيلو تاياغلاغاب يت لئاضفلاو مراك لا ل 2 يفدجو بات 1
 5 كل نك رشعوث ال ”ةنش يفوت * ندسح م 0 حدوهمزالو بوجي ا

 خلبشنب هللا دبع نخل .يش ىو هللا يعن دا نبنمحرلادبعوب هللا دب: . دمحدنسلا تيدبنلا ليلا

 سورد.أ'خ 0 .ثديسل اذخا هنعوهدلاو نعو ه.ةنأ ؛انشاد. عليش نعدخاوأش اهب وميرتيدلو سوردملأ

 لاعلا م امال خرشلا 6 ت تاغو 98 كفاآوةنامو زين التو يد>اة:سلاوشردع نءاث قون * هرغر

 3ك ها ةردةامسملاةءوظنملاو ءافثلا ب' تلك مظان يلرغملا نحرلا دبع نب د## ةمالعلا
 ةماهفااري رحتلاو ةمال_لاماءالا # تامو ف ف'اوةئامو نيعبراو ىدحا ةنسيفوت * ناجرملاو

 كخاوهن زاجاهتامثو يلباياا سمشلا كردافااونيسخ و ميس ة:سدل و ىن: ا يدقعلا ىلع خ.يثلا

 ىحازملا ناطا د خيشاا نعلوةهملاو يوارحنانامثعو ىوان.رالا نيهاشو يوملاديسلا نع هقفلا

 هقفو ىدقلا ىلع نيىسيعةمالعلاهمع مزالو يوفصلا رداقلادبءو رابخلادمتو يسم هاربشلا لعو

 مول لاو ثيردحلايفهءزالو يلالذرشلا يحلاد,ءو يوابشلا يبحيفرشلاو ىعيمولا ناهربلاب وهب

 للان تادخ ناحل شالو يشمشنلا فيطالا دبع نبدعأ تايقل5 هرضع رباكأ ةيلاملا

 لعلب رهتشاو ندفتو نقنأو و عربو دهجاوهريغو لئامشلاةنعذخ ا ويبو دنسلا ىلع نبد_#حأ باهشلاو
 نم ناكذ ةلمجابو نآ ر ةلا ةوالتلاريخكحح ناكوهباوعنتناو راطقالا نم ةباطلا هتدصقو لئاضفلاو

 لانو ني الثو عير أةنس ر جالا عيب !رر,شيفيفون * مهريغو رممعلا رد ون نم ةردان ورهدلا تانسد

 تالا؛ةنسدلو ىفا دلايق ادم خا كلا ةمالعلا مامال | تام دغر يشاوةنس يعسو تل عل



 ااه ١ وىتاديملا س فلو قرشا ا 1 عر ؟لانعدسلاو و يثرقلا | ىل ضاادمح أ نبا

 ديانا صا اين ى.و٠ نيدلا فرخ اشناو ىافإلا ىحاذملا

 ىلعز لا أ و يل رلا نيدلا ريخ خيشلاو يثاشقلا نص يركلانالع نيدمتو يدامعلا نح رلا

 دمحأ نب رمعديسأاهنع يور ةنسنزيءست نع كر امو 0 ةئس 2 ينون #* يروزابللا

 نب رمع نبدمح با مشنلاو ىننحلا نس>- نبمهارب نبهللا دبعديسلاو ينيسملا لسن نم رلادبعديسلاو

 رم نبى حين ناوادي_لاو ىف ريان :رد>وي ::كطاو يواريشلاو ىرهوأاو ي ولملاو ىقثمدلا ىلع

 ىامص«نيدمحأ باهشلاوبك رادكسالا ادع لس هلا ىلع نيللاديعد_لاو يديبزلا
 ا حلا دمت ني دما نيدمح أب ارش ندم علا وبأم امالا خيشلا 6 تامو 6 غارصلا

 حررحصل نهةل_#>وىراخلاتايث الثوةيلوالاب ل سا.ملا ىلب ايلا سلا ىلع عمسرمهم نيش ةعاخ
 00 دلاو ط4<كلذت 14 ةف رمش ادكمنمهدوعدعب كلذو كلذريغو ريغ هلاعم ماحلاو

 3 خ.شلاو يواهشعلا يزاجي> نب دم أن بد 4م ةمالاعلا هنعث دح يب غ .1ناملسنب دمرصعلا ةر دان اجا

 6 #3 لأ رداوب اردعلا هدلوو يواطنملا ىلع ا واعولل ا لطابماا 5 و يدلاخغان لان بدحأ

 أديهنناكو قشمدب ظعولاهلا ىهنا ظعاولا ىناشلا ىقش..دلا ىلع اكلا ىلع نبدي ة.العلا هللا دبعوب.أ

 ارا يتلا الاب حازماو ير .نلاد#نزيزءلادبعو ىىداءاربشلا نعيور
 ا يور نينو ع5 ن نعل ييقو ع. نع فلو ةثامو نيث الثو يدحا ةنسةدعقلا يذرمشع س.ءاخ ىف

 بحاصةمالعا| #* تامو 9 ىل :اا دم نبدمم خيشلاو لاعوهو يود.لارمعنب ىلع ني دمحأ ساب ءلا
 1 دنس ايدلرةيادطأ حراش ل بتكلاودنبملا حرا ثايرئالايدند اىداطادبعنب نس اوبن ونفلا

 تسةن_س ةندلا يفونو * نيدراولا نههربغو ىلإ إلا يلع ثي دا عمسأ نيمر الا لت راوأشن اممو

 ني نيدلا فرش ,مظعلاد- ,ءخ كلافاساةيقبةدمعلا لجالا # تامو فاو ةنامو ني الثو

 ا نع نباب ركل لس د ذعر زيبا نيدلا لو نىنيدلاى < نب نيدباءلا نيز

 هدلوو ةناملاقوف رمعمالسالا خيي ش وهاي ركز . دج ةايرلاو لعلا تدب نءيرهزال' ىناشلا ىراصن الأ
 نءىدد نيدلا يحد ديفحو يددشقافلاو يطويسلاو يواخسسلا ظفاماو“ «رب | نع ىور لاما تسوي
 ف مجتللًاشنهريغو يريدبلا دماحوبأ«ماا هنعوهبأ نع يور مجنمادلاو نيدلا ف رمش ديفحر دج

 نهو يركبلامعن :ماديعنيدمحأ خم. شأاب عامجالا رب نك وربكال ادنعا مظعب حال اصوىوّشو ىافع

 صزالابهيلع ىلدو ا الثثو حس انس تاه قدح هل رةراحوةملاصةقير ط ىلعهلنيءزالملا

 هلو5ب يلا رعشلارونلاوبأ دمه خرأدقوهثاب دنعنفدو

 تفازأن دع تان * 1 0 مال

 "اسال ادق وأ عودا :+ !ىلالبنرم!ارامعنب ن .> نين حةمالعلا ثلا« تامو #



 ْك ربا

 ثيدحلا ماما ثأم هل كبا * ه_ةراف برن زافو

 لاا لا 4 ل لال وس
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 ى ولاد باهشلا و يولع !ليقعزإ د ا رار 0 ارت نبارصعلا خ ويش هتعءندح

 نم رلا د.ءديملانب نمحر لا د.ءديسلاو يديزلا ىجاحزملا ضايلادع نإ ؛دلاءالعو ير او

 هاو ليلا راح اوس ىدتعو قرشا رس كاد خرشل لاو ىواربشلاو ىنبسملا ًادسلا“ ل

 ةمالعلا ديسسلاو ءامنصزمةءاتك نيف رلشلا يقر الا امور دل كافل راسنا اع
 نمي انك ى نا دادهط اع نب هللا ةغيصرمعملا خش هثلاوانخلا نهةيانكىولعلادب دبعاب نمحنلا دبع نب نسح

 ىشال نو لع. ديا تايقلاو ةيتيظتام للا نا ةاقك" ىقشمدلا نامه نء نسحب دمتودابأ ريخ
 لي زن ئدنسلا ةو.ح نب دمشرمعملا 0 كملاخ والا عا دحو هنعمهأك قشمد نه ةياتكا

 | دل خيش كلاو ىلا ديمس ندم ن بدمج خبشلاو نا ا رهاط د خدش ثلاو ةر ونملا ةئدملا

 يفأش علام لا ىلع نب دب ع .ثلاو قس كا قواجلا يةلاذب عن يدا ادعندسلا : لا

 دحأ نب يناغصم نيد باه يعهلاو فئاطلا ل 1 :ءايدعحأ خ يشلاو 00 طا 'باهولا دبع خ.يشلاو

 بوذا اصلا لجرلا * تاموو# يببابلا م را ل رأاايفاذك مهريغوايكرد .كسالا

 اكسان اعر واحلاص ناك لايشلا عمدب ر خم علا طا مدي ةيدهتالا ةداسا[ 1 يحاصلا

 اذاةءاطيفالا ىربال هللا يلع لابقالامساد راك ذالاو تادابعلاو تاواصلا يلعام وادم هناقوالاظناح
 اكس نو قز 5 ا كال يخي ريبكلا لاب ىطتا ذاق ةدعرو دحاتو هول ز غد هاللدلا يف مرخأ
 نيرثعو يذحا: سوت هلجال قا هءاضعأو هحراوج عسي هرم رد عفر رج الاب سال 0

 هللا, ف راملا نبا ىبفاشلاد اولا دبعنب ةمالسنب دم ىفو هلا يرتملاخ.شلا 6 تامو 8 فلاوةئامو

 دوء لا ىنإب ف ورعملا يطا .هدلا ير هلاروكسراف لامعا زءةيرتسادلا نكس دلارول تح .شلا يماعت
 اناكو نافذ ور لهأن ٠.هاظلاو نطابلا لحأ ارد م ذاّدسا رو ىأنبا

 ىروكسرافلا نيدلا لالسج خ.يشلاب هةذتف ءولعلاب لمت تعاو نآرقلا طفح القفو اهناحا ها

 لك ٠ عج نع قب را وايلا ىظصم ةمالعلا نع نينسس عسآيف تام عمت جملا قلتو

 ع.بسلات 5 ارقلا 1 ارقوانوتق هنعذخ ودب هَتْدَف ىحازملاءا.غذلا مزالن ههاةلاىلا لحيرا 8 * نيفراعلا

 اهريغوتأ ارقلايف فااو ناو تاور هتعأو ان و:ذ ىصملا نيساي ةءالماا نع لخاو هلعرشملاو

 هل 7 تامو 2 كارا 31 *ءعبس ة لس يفولا 0 لضافالا نم عم ةنعدد اودي عفنلا معو

 دل ا ايو ذكي دلو جملا ىفاثلا يللا ندم نيدلا بابش ةمالعاا مامالا ريهاشملا ةعئالا
 ناءيلسو ىلبابلا سمشلاو زاماس نب د#تو يبااعثلا يسدعو ريشقإب ديعس نبهللادبعو لاسلا نب لعزع



0 : 
 0 ُ هللاهحما سدمالكن مو 3#

 ىلعحو رلال زي # يدنعنا رفا ارقلو .- ىو ي ربق ىلع فق ** يحي رض الااعأ

 1 ىلا بداذ كدلس_ءل * مس-هببلا بدام من يح كالدشتم انو 37 اذاب تر 0

 )00 قكايدلا انا * ةايح كنرفتال ..يط كلاما وطاو * ليحر ايف
 0 يفدلا ناماه نأ 3 زونك نوراق نبأ ىلا ذورغ نبأ * داعو نو-عر نبا

 ىغو امرو رغ ف 3 مهواك م سالاو ىطو دا نأ مشق نأ يردك نبأ

 ش يليا ايالللا ف د مهوعبأت ند يولو ىد أ مهاوشو 0 مبياع هللا صمد

  ىصق يف اوصاقتو * روصق سس ترصق يىرلا يف اوسمأ مث «ىوارثيحزفاوحبصأ
 ىف يلى غي تلا الأ يك لاق يثطاوش شحوم #* فخم رفق رعوم

 3 هلا ىكلو * وق رك يكلو ىع ضخ ىل علو #١ لدا ىلع اًطاص

 ينيأيف ىرودا * اظعو ترصالاوام  يخأ اذنم ظمتاو # ريديو هتف
 يح كنه م> نسح *«بهنسح يزاجتحلل يثغلا هاثغي نيح * اثيةتسسم اغيخمأي

 يحنوكلا يفاءدع ع ماللسو ةالصو يذ ىأ رشح مث * 00 هنعءو راو

 ع يحو م رك مطو د هيعلبان عم ينال

 ْ 1 3-00 هللا همحر ف 1 0 0

 ١ 3 نامل هنيدي 0 يعقب يمس نيادبعو لالا يأ نا 7

 ا 0 و * ىل راندا ا لا عقيل 0 ريل دال راع
 1 | 00 راما زقعو نس نيناتو عب را عاقل اوف امون نالت :وعب رأةنس - ب جر عدر نينثالا موي

 انام ثب دا ملسع لاقف وعي هخر دقو رس سدقيلا رعلار معقدميس

 44١ تنذر ١

 ١

 هلو ىلا لاس نب ىلع نب نرل ا دبعهراو

 ثدثداري_داس و ة_-:>حااراسر ان ه.4 ىْصْق رصعلا 05-2



 5 /م4 كلك

 هرقاعلا باكالاكاوعراست * عمطم مطل حال اذا موق * هرخلالا يو ايندلا هذ هيف
 حمتست مهنع ذخ اءاجف # هرئاف هلعف ع مهتم» * مهننبام ملاصلا لمعلاو
 00 0 ١ ٍانعلا نإبو 2 براغ #* هرسافخلاكءةذَص م-مرقدأ

 ا اههد ا رذ عم ا نائبا مزلا كسشو

 5 لوو »

 هعأقي هعرزب نه ءدأ جإ * يوس ةدلف كلا ةعرز 9 *يشال

 هعمج دكلاو انعلاب ىذلا الا # امدعومدلا ىرع سه 'ذرعالو
 هعجوب كنه عجو قدص قي دص * واك سفن ريغ عك ك.ءومهامو

 همدامو هيهاود لب هلحص_ اب # ه رةعناسنالل نئانلا سوقا

 هعيط هنم لغو لاغ حمالذ * عطأحيصتلاو هيلاان وكررذحاف
 هعجرت ناسالا ةب دشن يلو * يلا ندع ىلا

 هءفئم4يفام ىوس نع هتمصو هتازع هانديف ءرملاةءارو

 همت كاذ تمصا عساوأ زج * تذخأ ةلز زعرشعةءالسااذا

 هعفرت هلل ل يبلا نع * هب ءافخ الاح قدصلا وهاذه

 هقلطم نويتلاكانح ارعالا + نحأ لعاموابلا نك لذ
 هءضم تايملا يلع ن كل وايل ب. مرو تن ل

 هعمستواموي ىرت لدا بجءاو * اهقواذا ب جءئالر ككلاو ماخااو
 هعدوأ تنا اه لع نين الو # مهمؤ عصر را اارثكأام

 هعقوم مقولا عم لف ركتلا كك * هب قي تب نم بابحالا دعبو

 هعرد بوح اُهق راو *1ئمل سبل نا_دالاملااناتناذ ا

 هغمطما نان لاا ةفا امئاف * اهمحاب ايندلايف عاطالاعد

 هعقوتلاسمءالا ل اص نمناكام * ىوسديف عومط لا امو ناف لكلا

 ا هعدرباع 7 ةرفح يف د ىو ني> نمالاو يت نلارون كاذن

 هعز يره تارك ها ةسح يحس نهىزأد احا ايبركلا

 هعزعزيامع لال اهو #* اذاو اهدعبامقوا,قو نمذا

 ه6 هنعهلل افع لاقو #

 . عما م ثديحاذا نمو * هنمي لو أيش ضئاخو يعداهيذ كيل ةحو ١ 5 نقيس وأعنسلالا

 عضوالل عضخ نموا زبي *ةكوشهلناطا - نمو عفر و واعي ن هونذا# الب موقرمس يف لخادم ١



 000 51 ١ 1 : ا انو

 3 ا هقول 3 بائذلاي # دبحم الودب هءام * ارذفو ةفرح ادغ قح

 0 اح لك نع باقلاو # اوهاقليالاواوماصوا ولص # دست اط باود نيب

 هوحض واالا لكشازا * دوعس عئاط مط مهب * انعمتجا نممم.ه نباف
 ديد-_ثدغ نهم مهفوخو * عوضخ ىف ك ذ يلعمهو * ديفتستف مهمبف تنك وا

 ىلا لوس منم ضبلا *# دورق هل امهد سباب #* ادورف انرهد مطدبا

 دسيئلاو ينيويلا يتح * يهاضإ يىلسيل ىضءنمو * ديرذىرولانيب معلا
 اهيفماقا٠ ىوعد كل” لب د د ه._لد+غ الو مش #2 َ حيرام يرحمعل وهو

 دا ادع نكي * اليس بع ذه دعلا) « دوبشاالوأالا ةنئرت
 مح نسح هللا لآسيو * ديرت اك مسهنع بلقلاب * انازتعا يتح انملس امف
 كك كر اهتزر ة>و ا اريحو هلت ةحارو #3 درا تل ملا ن حلا

 لات مث بحصلاو لالاو د د_رحملا لعل هياء ىلص 2 اياربلا ريس هط ها

 #  ديعولا ههدعو موي د /

 34 لاق هو ص

 ارمعلااهتيطخط عجرتالو ابعدو ند بحرا ت ترطخ مول ارمادا

 اي ربا ١ ءرملا سه ةزعو د هموت دب م ءاذتبا رغد

 اربق ةيهاذ كنع تلوت الاو » اهكدث كيلع اهديتو امتصق

 قيرةلاس» ةيرباأ ف راح وهاك د أهدوع لقدقو اللا ت.هذامو

 اردلاوةنامثلا تيئاورلا قوت * ةجيمأ ىدهأ يردبلا نسا كل ْ

 ىرسعلانهةادع] اوريخ مخل د ناو لح اوللاب اهيلعضعف

 هيلة
 | ريقي رولا يف نماخ نوكأ د ةهدح اوناسنالايأرن را ةع.سو

 امض> ذادا زلالك ١ اةاقو ىلإ د امدرتك ليللالا مس و الأن باش

 ارهظدس ار ىف علص اذا 31 اي هئماق باديدحاولوبااةعرسو

 3 هنعهلل افعلاقو 2

 اذكجوزودالوأ احالص * 5 راالابو ايدل زود 00 ل 3 ا نأ  ةعيسو

 هىهاص 00 5 لا * هب عنق 6 شع فا 1 اشتد ءاهالوإ سفن

 # لاقو 9
 0 مهناج ند كلك 7 همهاظ ماطً ةحأ ناق 2 ا :ال كر.ةعءامل و



 ةكلطا ىلع مهفاو لامع 03 مااداىم ب اوذذتا #4 ةيرصام : لسع نك 2 0

 نملك ازجرانلااهتنالاو 3 رملاو ةرشلاو نيشلايث د* مهايادب مثووسو اربج

 ةريخالو ريخ نم سدا يث* افق هنعد ءبلالكد دعلاف * ةيماذ ناك ام يهتذيال

 ةيسن اهقف ءوس ةيتف * ةدغاكنيدلايف اوردوغو * اودغ دق ةلثه نه مهاشمو

 4 رشا ةعرش نءاو ريكت ساود# أورك دق, اكل باع < ةيتفلاب لاؤمالا اوب منا

 لاقءامكو لاو مالا ع ل جة 1 ف ة :ه عم نوشعي هيه يف

 ةرحجلايف ةمملا رحمت: * املثءاورحمانيماظلاىف * ةرقتلاو نيدلاو يدطا لها

 او اوبك رالاوةلااخو #* ةرقءلاف بقعا يدر ىلع # يدر مهنمملاظلا ا ئ

 ةعاشام تح اونا او مزنيد اوءاخدق مهلي واول فرضت مكمئادال راب

 نم باخ مه:ءذذاءساثف ١ ةوديف ءاودالا هييرومت » ىذطا ليس ريغ عسلي ِنس

 ارق راسا همك ع نع نع ءاوسالامفادا, * ةسييخلا ةياغ مهلا بخ

 الن يح نر ريكنلال وه * ةدملا اضقنال مخ نسحب لاحأ نيس ادا
 ةوقشلايذب لحاتشلا' ذا * اقالا مون لود نع ب * ةليح الو لسي> نءءردلل

 الو باس> ق.سام ريغ نم * يمحر يف لخادلاة سم ز يف * ناخد او فخمال ي د..ءلقو ١

 ةبيط يرث باطهئطوب * ىذلاهط لسرلاريخراوج * ىتنج ىلا لب باتع لف

 ةمالايذ طاصنم عت الا و ل الاوهّللا هيلع ىلص
 ةنوح وامنيا ئمدقدو نلف امو قرن حالا» امام

 جاحفلا عليج مع ءاذ 0 0 *  فادنالل 3

 باجدلا ضب و ندسلاو يدالاو اسك ىل 0 و نوناكو نك

0 
 هدرايةل مة وط < اعشلا ىلايل ضءباهناك ةدئافالب هللا لوط ة هتيلىر ولايف ريصقب :

 هن ءدللا اع لاقو ف

 دوال ريشرلاءكلياع ## فرطو ف ظف لكب . دوجولاو زملاهلبر * هالتباّمزالا د

 امحصو اووبك اًمئاسع * دوجلاو سييلاو لدقتلا # هسيف ندلا حمد
 نير ىأ اناركا  نيعم © ماور ياللا تشو « ودود يل هر دق
 ىراوسلا تلام مهالول # دب_صت مسهل لاملجال # اولامثي- نولي اس

 35 ! تح



 تلا 0

 د لع ع لاقو 0

 ايطق سانلا دل ةنج يذ لك ا ءارناي لا شعنلاعتبل

 نالذ نيلثاق هللا اودذا +ارشرعلاىذنودنمهو #12 دقلب نوذولي هب مهاملع |

 ابرعو امم نوعربم هلو * ارازم هولعي تاماذاو * ابرك ج رفيمانالا عرج نع

 ماعم لءنت نوكرشملا [نكه # اي رو هولبق بابلا بتع * ضع.و حيرضلا لبق موضع

 الطي ا ازبلا طوس بص * 32 اع نا رقلاو لعلااو 0 * ابرق كلدب ىدت مهمأتس

 يولاو ةريصبلا يمعنم اذ لك * ايهنوارأ داما لظو ر *:وجلاور وزلاو قلاب مهوءرذا
 ايعص ةعيرشلا فااخام رظ دانس>ىع“ن٠ ىزادءأاو * اباق هللا هل ىمأ صخشا ل-

 ايندل ديص .خئإملا لعج * اكل سره لاغرل :لودصلا ها لدفع ران راق

 ىقع موييف باقعلا يدع بلكلا ذاريخ هنمساكلا لب الد« ابك ءوسلاهعنص يف ىواسف»

 ابطو كوكشلاهبتلازون بدلا عرش يذلا ىلعةالصو

 اضو داما ملك ام لثم * تقولك يفهباءمالس عم

 دج لاقو
 .سراه ريغ نه هنأ ارقأ مسيح * يلءداس صخشلا اهاوح ناةعيسو

 بالامكان ازلابسنلاوحصتلاو * هتعادش عم لذي و لحو لع
 6 هنعد افعلاقو

 ا و لال تكلا قف اير اقم دك ترعلا تالف تارا
 ترئلاتينافعديش * الفا ةحلضو * ا وس راغ برت

 * هنعدللا افع لاقو

 اميسال قي ربالاوقلدلاو < هلعشلا وزاكملاوف و )او *ةحبلاوحيبستلاىل م

 ةدءالب لباروهش توح #* امدادعتب الا رج * ةرعشلا لو سلب ا خوش

 اعباتمط سيلباراصف * ةرطقلاك رحبلا هيف دمي * لب رحببلاكرسصحلاتافرككلاو
 هينغ نمركملا يفك 0 ف الف واع مميوَ> ا * ةدخالاو نوعالاي لو.

 ىتماه 0 يحات منو * هودنلاو دانلا يف مكلشم * ابو يدايقناو ىدايق يل

 21 كل غىف# قيع ومئلزام رد *# يتءه ومتن :ك الا 0

 ىفاراي بطقا ىيفاشاو * ةب ونلابحاصاي افولالهأ 6# اي نودا: هاوفالا ءلمب
 ةلجلا ىلع انوءيع نوكلا١ * اياوأايدحأ ىديس', * ةمفرلا يناي ىعافردللاب
 ير ولا يقرأ قسفلا يف بن مكل# ةيغب نم لالا ريغب مط * امنوغبب ا 1

2 



 لع ا
 3 هنع هللا افع لاقو 9#

 أوحن رتسف تيت نأ س انا * براقملاو ىعافالا ل صمهف * براقالابرقنه راذحراذح
 باج لك نم او. 2 كذنوذ 2 اللاو اودسح ن كك نأ اينغ 0 نعاملا كتحارل مهولعتو

 سلف لدن رين كنومو * بساكملااوثري كوميدي 2 املك تول باس 7

 ارال كييطعت تارمسلام ا ع يطع: دب شلا ىعافالا اه ن 1 فل كاز كا كنالق هدو“

 رح 00 8 لك ةحعدؤ# براخالا مويز*نأر كام 2 بارَغ تنده ٠ حاصإ 3 1

 بصاولكب همه كا كاذو 3 يمري,باص وال كب ب كاك ا دع بحاصألب كنالاف مهريخ

 تايعصتسم ند دعام ىوس * عا ونلاو يعا وتلا رودت * يئاودلا ةرئاد داس 1 1

 هذ اعلا ت الوهم ند جعل 3 دقانأ حمل نأ الو #23 بعاصملا بصتلا هبق موه

 سالك باث ىف باثذ * بقائملا تاعنشاو.ةتتادق * 0 لا انصب 1 انرصبت

 براكملاو هراكملا اوطقتلم ها كارع رفاوو د و كياع كا هل 350

 امز رح لقعلا يذ 05 ع 7 بجأني , ىعدبال نا 35 0( م 4 مباع

 براق ؛ يجلت ة هر ورد ردقي * 10 ظضا مهبرقل ي 5 ناو 2 فاحالاو براقالا هيلا

 قيد قدص قيدص ناف 8# باعثلا رف هدسعل كو 0 هم ضت قيام ا ل 1

 باطما بلطلايف كتبعأ هل د بالط يف كسفن تدهجأ ناو براغملاو قراش ماب كنامز

 يدب ا ةليساص 2 --- 00 هع الأ 6 00 1

 م 0 اذا هل * 0 0 تيل لاعل+ 0 5 ا !
 بئابجلا نم هيدلامل بحي * اريو مهنع ىوط ارشبولو * بلاك الا تكرح بانذالا هل

 1 ىلا نا عدف ا كيدو *سهاذ كا ءبعهذب نيح كظخ * اذع نحل دحاوتلاب 6

 بنان بانام اذا عزجن الو #* ين 4ع ناش حا رغالو 7 نئااعلا نف ناطيش آ 00

 ا لس يزا ادا نسدلإو 3 هك ليلق د4 أامعف ابدآ: يأ نكو.

 بهاولا لك قودف ا قو * نءذاربقلات |. هيماص ودخ 2 بقاوعلا لاوهأت ايقعلا ن

 0 اندداط ائيجا وه *سبهاوملا س.تلن كن فاعض 03 انا تا مجزلا ان ر ان.يف

 سال مرزاك ا وذ نكلو * انكادالدعات5 اح ناو * يجاحْنا->-الاىلءامو كيلا
 نعد عام ديلا لم #* يراطالا ي>يتا,ءادلا بييط 2 أةايح هلت ن*و تفكو

 بقاوث تبقث يجدلاام لسو * هيمباتو بو هيا لصق * براعالاو مجاعالا ةئساحم
 كلا قريع 39



 ظ 000
 لق نم ثوعملا د د * يرولافرعأ رع صن انانأ اذهب
 تقار. نائدحلا قعم 0 0 نكن م ريمخابو مدن اهتءاطا

 بئاصملل ارباص اياطعلا روكش * ىتتلا مزال نم هللا داع ريخو

 بقارملا فو ساؤنالا ىلع ا.ةر * 0 ادقاع عا مطالا نعايرع

 2 ان ةقفص رسكلا يف تطقس اذا * ةقفض سانلا عبأ يرمعل كاذن

 00 يرذخالا يف رفظتو * يدرلان ءايرع اسحننأ تمر ناو“

 براسملا لك دس منع وددسو * يرولا رئاس لزتءاو مزلاف كناكم

 بلاثملا بايثاوشغتساو ضرعلا نع * اوسعن٠ .سانلا يف ساب والا !ميسالو

 بداحالا عونو امصق روعالاو * ةقاخ رفدالاو اصيقر جر ءالاو.

 براضملا ازعاوا مدع رمحالاو # يوحار_صقنم واصخ عردذالاو

 بك ارملا ىتونوايتسد ناك نءو * ىساربلاثدلاو يسرمنلا اذح
 بطاءااو ىدرلا ةايح تبخالو * مهثيخا ش هاش ماوقأ كئاوأل

 بئاحسلا قوف نوشعي منا وأو * م طاح ره [رميشم .كرذلاف

 , بئادعلا يدبم ناسدنالا ةب رحتت * ا, :كميلوةتنك اماذا برحو

 فان 0 بلق لاف 0 نذخانسح ىدعس نه يز ادام ىأ

 توام ىنسأ ناسنالا غلب ؛ أهم ا« ةمعن مسنأ حيصنلا لوبق ناكع

 ا د يت> دشرلا نع #* يوطاو وهالا هدص نع كتنالو

 اك 0 ماقلدعل نكلو * يدرلاو ركنا قا وذ نيتمتالو

 0 رعت رهدلا نه * ةعاس ىأ ةحار يف نعمطت الو.

 بصانلا يلعأ تانول بهل يلع * لزمل كناف ايدلا يف تيدا

 بسأنم نم هجاّتحي اهبام ىوس * اهضفرو اهيذ دهزلا ليلد اذهو

 بياعملا نيعو يناع نأ ءانع * الطاو الالض يعدي هدءل امو.

 بهاو ريخابو حاتف ريخابو * اضرلا ع١اواي فورمملا عساو 3

 بنان ةبونو اداؤ يقنلا انبهو * ةمغ لك ن. كنم نمي انذعا

 بقانملا ريخ ريخلا مادح ناف * ىذقتن رمعلا امدنع ريم امهذو

 1 50 انوا د | ذأ كلزأ انعربقلا يكن ركذو.
 براه .ثرهل قلي بهذ الو * 0 هاجالو لامال كلاثه

 بئاونلا عفدل ىجري نم ريخايو * محار ريخاي كنن» تامحر ىوس.



 يي
 بحعلا أ اذاو رشم نع * اودقفدق قوذلاو اودجوانعلا لقث

 بطعال لا ضعءو يع ضعبلاو # مهن ؤردءاياق7فاطالا ضب

 بغت هلالا امثيح مهب عدصضاف * اودجوام رذضلا عدد لواعم#
 بقتءاو قوذلا ءاهلع ىلع مسمب * فطننيةيذلا باقءاموي تمر نأ

 بذعلا بنام نم افسضام تردد ]52 2 را مهنم تجزامةرطق و

 .بهشااو ءوذلا نيدبنلا نع ىرع #* ادد داءل اموي اودس مغ 9

 يغ نا.زانكل سك اعتلا مهت # ايف فاطال مس نائكلا نا

 .بهقا قيسلا زاح دءابت مهنع * نمن تعطتساام منع كسفنب عجاف

 بصتحاو نقال لوا[ * احب ميهبح ىلح هللا ةءقناي

 بصن نمو باص نه راما امو د“ نتا ٠ىغرف ضرالا عجرتا

 بركلانهيتجت ايو ليزْطلا طعم # ايو ثيغتسملا ثاغا انها

 بهرلاو قيفلا موي ن٠. الاهطعاو * ةرنغبيرديلا نسحيلا نس>أ

 برس.ءلاو م-علاريخ كس ىلع # بحس تمهام مل.دو برلتصو

 ين لكو ناسحأب نإ ماتا + * مهر ٠١ تمادامب>صلاو لالاو

 ه6 هنعدللا يفع لاقو :
 بذاوكلا قواتلا زور كنالو < لج سانا يطارد حا

 تاع 07 غاتري نطاب يفو * همر هاظكيضري ىت نه مكف

 بناحلك نم ركدلا ركحن كقيذي, * ارفاك ناك ارفاظ ىفلي كس باذا
 تراقدلا رثعو ايندلا ىف كباقع * مما براقالا عون اميسسالو
 اعز ةنيبل وأ انتي« كشرال * ىدرلاكلا ودق ريخ يف تنك اذا

 كااكالا ناكل نإ دع ساد ميسل .تنأك رتفات ت1

 نأااط ةيلط تابيح ىو ابالط * اكرات ثرالل بالطا كن الف

 ناجالا نيب نوجا نودعل * هب منا راد ده مط لو

 بحان بحنالو مكيكحرت نيعالف * ةقاف رفوأب متم ومتم نأو
 بقاوعلا تا يقع ا * وعكرسخ مترك ذال مت مرد رب

 .بعال.دلا ةبعل ذأ ةضبش .* ادغ ىف القع هللا قاخ ل

 بجاو بجوأ'شام اءاهءوطيري * الاقم نع ارداضو دغبو حفر

 بعاتأا عيمج تقاف. ةبعتمو * ةيمادنا الا وح مل يذلا كاذف



 7 اا

 0 لاقي, ا ىواقرم هكايري ولا يمفاشلا يراك دلاهللا لع خس ,ثلاتاالولا بابرادقتعم

 . نآك( نمو)ةبيحع لاو ةل يي ناكوىبرةملارداقلا دبع ختيشلان :ءذخأ ةب راكنلا

 ' اهطائةراشاب دحاو لكصخ دقو يديعصلا ىلع خيشلاو يواربلا ىبددعخيشلا و ينفخ كاءدتت

 - ةدسيفون# ةاخاٌة زار دري ا نورد ناكوةينام عقلا ىلوثهناوهتاكرب ؛مهامشوهل ل65

 2 . فيفملالاصلا غياب اارعاشاا لضافلا د ةتنمل' ةدمعلاخ .ثلا #تامو 9غ فل ا ءرمشعو عد 1

 0 اةرصم ءاشباوو ردع لعأ لعاست :هاملك_ةماه ا ىرهل زال ي 00 رديلا نسح

 0 را لا ةلعلخ نماعمجنمةيدقلاةكملا تحتل تكلا ءارقل انزال هنا لاقدلاول' حقل ستن
 1 همظن ف داما ةوةعف ذره ريغ يلع ةعينم ةةياسو ةعيدبة قي رطر عشلايف هلوهلا كامن اًقدن را

5 

 2 .اهنمض مكابلاوح مالا قي رط ىلع تاب هل را ل عر ما 11 يفةرو رادار ةايككرا اودح

 0 0 ماجا اضا ؛ًاوراضلاو عفان :الراكف الا هيينت نيمساي ها - م>عملا فو رح ىلع نأوإ دو تاك وردا ولولا 1

 ٠ موقد رط نع يداك فرع :لا سانأا نهةقيل ا رارشةقيقحه ف حرش سان |اب قوثولا نم سايالا

 1 هلو تلرااو اقوا ضم فو ةبسانلاسحم عومخملا اذهىف همالكن م ريثكب تدهشتسا خماقلا
 5 نالجسلاةطقل فن ودضعلاة العلل عضولاةلاسر مظنو ةيقطنملا لاكش الا ىفةينسلا ةردلا اهامسةجودزم
 01 0 روت 0 ناكاح حمص عراشلا كحيفو نيلذملاو نيفاللاو نيدضلاو نيغيقنلا في رعتىف

 هلو.ةلل تالسوتو تا'اغتساو لاثم اهدار متاصن اهنمضةءي دي زيجار ايهناويد محو ريغص ١١ عماجلا

 5 : * ءامأا ةمفا ةيفهمالك نمو 3 ' تالصوم

 07 او ل مأ نو كااخأ واو # بلل رشا راجو ناك ءاح نك
 000000 نظل اةمصو نمءريغاكشاذا * هقئاوب اموي اكش باكراجام
 0000707 اللا ةفورتعم ولءولا ةأرماو *« اهقنازم تقاض نا: راذلا بناجو
 2 دا تارا عاد ناك نا * اميسال قالخالاسرشاكو

 006 : بيقلا مك ودنبتا زك تش اهلا د امحامسعلا و ريس ع طن اذ ناكوأ

 | بدض نم حفلا رهسعلكو ادج * ةساوا تقةاضاذاف افلا اذك

 بقت 0 ىعظعلا ةهامأا» هناقا هبق 8 ,"وضا! ف.عضاح | 1 : ردد

 بط نم هل: مل ديلا تراصو * هترارح تدةتشا اذا ماعطلا اك

 000 00 تا يراط كرك ذك تماد + ةئرارجام تاكرب م هام
 ٠ .بهذلا ىلعول ري> كل ةمحز ىف * اسف ماحزلايف اموب كسفن قانال
 بحالاو مزعلا داسيج نوم ىلع # يدمدعب احنافنكلا نعذخو

 بغشلاو شا#الاو رفانتلا نم * رفن ىف ريدكتلا مهعورد موق



 كا 1

 م عاعسان بلا وييفوت * صالادو رو نحيا ماقماقىاف راادح يدي ا نط كا
 ديعديسلا داوم ! رسشعو نيت ثا ةنس ىداج ربش يف درو مث فاآوةئامو نب رشعو يدا هي

 كانهتاب و فارثالا شي واحشاب كاذذاوهو باشخلا شي ١ واحد الرمال ل هرداقلا

 ةباقتلاداهو هلتاقرهظل مو ةعلقلابكالذ بس شي وا>- ال سيحو هشارفيناحوبمله اهديص ىقددوذا

 رداقلاد ع تف رات يفاو و كاذ نع ىعافرلا ىقطصهديسلا عانئمال اةباسنإب ن رءادخ: ؟د ْ

 ىفاشلا ريصبلا ىفونملانيدباعلا نب زنيىلعنب ر وصنم خيشلاث دح ا هيقفلاةمالملا خشلا «تاموإ»ا ٠
 لح ران وتمةدعونارقلا ظنك هلو ءدتتناكفاهباراناكو هتدلاو رخ ينامشابمأ كا و فونجدإو ١

 نب زلاو يابن رمشلا سمّلاو يب ودنسلاو ىثييشدلا نيب املا هقذنو ردزالاب رواحو ةرهاقلا ىلا

 يقع رب ونافتودمّجاودجو ثيدحلاهنعذخأو مولعلايف يسامارشلارونااءزالو يخوطلا رودنع ٍإ

 عبي رس مولعلا اق دلراضحتسال اةوقوءاك ذلا وقذحلا يف ىمتملاهيااناكو ةيلقنلاوةيلقعلا مولعلا

 هبج رو ءالغفلا هب ع هئتاو اهحرشو تاهجوملا م اذ قخادعوع لئاسملا تاصي وعل هكاردالا ١

 ني الثو سمحة إس ىلوالا , ءاب الا ىلعءانبالا هنعذخ الاب ت رذعتفاو ءالرنلا :

 ىب رذملاريغصلا دم خي شلاخ ورشلا خشة مالعلامامالا #تاموإ# نيعستل از واجدقو فاأو ةئادو :

 يدم ناوسرةمو اجل هدم الضافأال حالا 6 تامو## تع اوةئامونيثالث وناكةنس بحجر 3 1

 ديدحخلادص رلالوصأ ىلء دل ا نبال مت ٍءاردلا قي رط يلبعهر ر> يذلا قاوضنلا جيزاابحاص جيافلا ١

 اهطبض نكميال تاقيقو تابباسحو فيل انكللذريغو سها راسا :كبحاصو يدرمسلا

 نكس د ناكو كلذربيغو تايباسح لوادبجو َت و لمح نع ف. نامهطخت تو 0 6ك :

 هيو ةيغرهلو ي <+انزو رلا يدنفا نسح همايأىف ناكو هي ”اشيلعالم مم سأ: ا نءأءودع: مقالوب 3

 ردصالا م نم تارك ةدعكبسوعاندلار نخاف تاكوتال اضش وشم رس ىن

 ىلإ رعااباهءامسأ عي علل ف لوي او ضو رعلارئاودو اهروصو ة وو ما يك اوكا اهيلع شّشو 5

 لغتشاو فاو ةئاءو ةرشع ثالثوأ ةرشءيتنثا ة سيف كلذوةريثك الاو.أاع اعف ردوبهذلااهالط

 نءراعو ره ليا ىت> كلذل غرشو هب حرالكو رك كلا يدا "بح كولم فسوب لاما هي ا

 قرغت ام هيف عج تافرد لايف اميظعأب اك -< اأو دا و هخيشةا حيف هل ففرهتشا ل نا يتحلا

 لمفلا ىلا ةوقلا نملاكشالاو تاموسرلاو عاضوالا و:اقد نونكم ينام .رهطأو نيمدقتلا تاقتح
 ةحددلا م>رتملا ى دفا ناوضرفنإل 37 نهو 1-0 كاذريغ هلو دوجولا ردان عفان لف ؛اح باكرا ا

 ر ردلازا ارطو ضرالاق اف ' اةبلطلا ىديأب ع ناتلوادتم نانروهشماممو يرغصلاو ىرجلالا ١

 يلوالا ىدام نيا ردنعت ثلا ثيسلا مونىثول * كلذريغو رمقلا,لمعلاو ةلهالا ةيٌؤ ريفا 3

 تاماركحلاب ر وهشملا تقولابطقاصلا خرا 46 تام و# فاو ةئام وني رشءونتناةةسسا



 00 < ظ تاو
 يف هقفتةرهاقلاىلا ارضح من اهبًأشنو ةرفنه دمي دلواهريغو ةلاسرلا ح راش يوارفنلا نهم نب اسي منغ
 7 يشرك هللا .ءنب دم سمشلاو قاقر زا !قايلاد.ءةمال_ لامزال مث ىناقللا باهشلاب هيما يدامم

 خيذلانعلوقعملاو ة ةبرغلاذخ 08 ريصبلا يطعملا دبعخ.دلامزالو امنع كد ادحاوا مم هّدشنو

 ةقرعملا ل5 عمد_مهذم يف ةسايرل هيلا تهتتاورد_دتودههتجاو يشيبشبلا باهكلاو يخوطلا روصن»
 حرشو ةلاسرلا حرشهنافاؤ٠ن سو هياوعفتناو نايءالاهذ ءدخأو ودعت :لاايسال ةيلقعلا مولعلل ناّالاو

 و ةنس نيناسثو نيتنئا نم فاو ةئامو نب رشعو سمة نس ىفون# ة سمو رج الإ حرشو ةيرونلا
 7 0 2نلا اون نب صاع نب ةيطعم 02 دعا ابعلا 1 خيشلاريهشلا ةمالعلا مامالا #4 تاءو#

 0 ا1) | 1ةاطامناكو ريعاوب امدح مدقوق رشلا نمهل د اريرضلا قيلخلاب ريبشلا ىوسوملا
 اهبخيشلاداوواهماو رمتساو ةملاصااةي رذلا قز ر ولابقالا ميدل ل_هخل ف ةونملا لامعأن .يسو»
 0 ثاو ةرهاقلاىلا لحنرا مثنآر لا ا

 ل لهأ ريشأن عدلا سف يو.سوملاةبس هياءل قنا ىنيلظابهامسيذلاوهو يخوطلاروصنم خيشلاو
 . اعدل يثشيشدلا ب باوشلامزالو ااه سأف ىف اا نامثع ىد ىشىلاعتهلل اءارإ ا ناقربشا لاق

 00 ةجاو يمحت ءلاخ كازاخلو |مهريغو ىلبأب ان لا سمشلاو ىل ودذنسلا باهشلا سو ردرذ>وانونف

 )0 1ك ذلايفةيآ انقطتمايضو رءامكازنابباب وايلوصأاميقناث دحناكو نافرو فار لد عربو

 هب عفت | ظافلال اهب ودءعوقطن ال11 ذا ودع لاو او للملام دعو رددلاةءسو ةشاشنلا عمريبعتلا ن سوحو

 3 هرشع سداس سدا مونة ةحياصنفدو رفص رع سماخءامإ را رصع يف يفوت + ماشا نمريش 1

 ةماهفلاة دعلامامالا 26 تا هود ةخس نيد سوة ع ند تاو ةتامنن رشعو عبس ةنس نير واجب

 00 رع سداص دحال ال لات علاَو الصدع ةأخ يفوت يف: آلا يسودقدلاب فو ردا رفد خرشلا

 ” رغم ايف رشا دحأةمالعلاخ .كلااضوأةنس ١١ كلت يف تامر فا ودان ةنس مرا

 | ٠١ لءًاينخأ الومتمايلم ناكو ىكلاملا ننش دم خيشلارهزالا عماجلا خم ,شةمالعلاخبشلا 6 تاموو» ىلا
 ' ناكف لامه ملء ءدشر هم امل ىسوم ىديسهدأو يلءايصو ي وادطاد# خي ثلا لعجو هنارقأ نب همز

 0 عايضلاو كالءالاو ةضخلا عا 2 رطلاوىلر زيطافالخافلان وعل 1 قد 0

 ْ م ”يطاشب ةميظءاراددل ىنب ويمو٠هدلوهميجهددب كلذ ريغو زايطالاو قز رلاو 0 امجاو فئاط

 || كرتو فاأوةئامونيعس و نيتنث ةنس يفاثويدمتاميت>لزيملو ةءيظعالا ءاابرلع ق فن قالوب 1 1
 7 ءركذف لا 0 كل د ع ا كلاع نمو راوجو د عر كيلام م.جرتما زاكو لل ةبهدعب تامادلو

 ظ 1 دمج[ خيشلاملاعلاةدمعلا##تاموز» ة ةنس نيعبسو مريس سنع فو ةئامو زي النو ثال ةنس مجرتملا يفوت
 ظ 31 بش يدفا نسخ ديسلامركملا بانا 6 تاموإف نيف اردنا ىنينإلو ىدحإ ةاس يقول ي*: ٍ.ولا

 3 .ةضوعةباقنا بدن :ميف يقأو مهتلو :تضرت 0 اهيوعو4ل.5ن :همعوو دنجو نال تناكو فارش الأ ّةداسلا



7 59 

 - 6 ع

' 
 'نيفراعلار كالا نع ةيدنبشقنلا هش رطلاابذخاف دنهلاىلالحرو يرش ارايدلابدلو عرشملاليذ يف
٠ 

 ةيول_لاةقيرشلا جوز امد ةرونلاةنيدملاب نطقفنيمرطادروواهراون !هياع تحال يت>اهب لو خا ش

 يدنعلاة اد 3-0 ل. خشم 142, :رطلاا,م 4 العدد. نمو طعهراا ى>اضدهللا دبع دي لاذ : رذنهةيسورديعلا 4 ا

 تتاح سوه ل هللا ىلص هللا لوسر نب و يني قبرها هيليل ١ نعرب مجرتما ناكو زي اصلا ضعن ةراشاب ,

 0 7 يدق يطعأ هاو سو هي .اءهملا لص هننالوسر نمنذابالا 00 هلا دهشششنلا هش رطلا طعل هاو 3

 هلِوَشب هيلاريشي يذلاربك الاسورديعلانبا

 دو دعم دءأدشلا عفدل 2# هديل ىف ىفوسسو

 (هلوقو )
 دولولا بيشت عئاقو 0 دنهملا يقاليىف قدمسإ

 ةدمعماملامامالا * تامو ف فاو امو زيرسشعو عبرأ ان دا امييفوأ قحةدي مح لها رط ىلءلزيإو

 مال ءالاعم .اصع«املعاادح | ىيفاشلارب رضلاىويدلادمح ا نب هب رد ,عخيشلام السالاو نيميدنملا

 00 دو -2الطو نا وتلا اظفدعف ةياوبتملا ةنيدملاب رواحو طامهدىلال ف!9فكرا مئاهبأشن وهدإ.ب دلو 3

 نأ | 4 ةلعاوو هب قش ::نونفلايف همز الورو: اايبأنباسمشثلاك | لضافأ ىلع كارو لخغت اود :دروأأ .

 مزال مثال لقي 0 تال! تايخل ادنعر دف ةىهاقلا ىلا ل<را مثهب ب مو قيرطلاهنعذخأو تاب . اورلاب 3

 يدضصت» هةءام كد ءااودهعضوم سولجلابهيمافجأ !اىلاهحوت ناىلانونفيفىلإ ايف رمشأ ١سمشلا

 55 - رفايوحا يقفال افا ع ناكوق اف هل نمءالد ضفاادن دقو 4 .اطتعءرب مهب عفنلا معو كلذل 1

 ليج هللاب نطايلال+:مةريرسلا يفاص ةظفاحلا سي رغراضدحت سال ارم 2 صامارإرحخايضو رعابوسح

 صزالاب هلعةال_صلادعب ١ دحالام وبنفدورذخ الإ عير 0 تالا موي ىفوت ” لاب صاظلا

 خيشلا# تامو 2 فل اوةئاموني رشعو تح :سكلذو ماعلاو صاخ |هيف عمتجا مظع لئاحدهش#

 خيشلا 3 تامو 3 تل أوةئاموتن رشءوث الث ة 4م سكلذو ٍيوءاَقلاق 0 ٍااديعما هطاةدمعلاو مامالا ع

 ٠ لايف .ىشمدلا يلعبلا ىلبنحلا رداقلاديعنبيفاءلاد ,عنبدلا يت خ ثلا نبادمجبهاوملاو ,اةمالعلا 7

 ١ ١ خيشلاامٌمثرقم يلءتأبا ورلابأرقورمعم يلا لحر مهكر اشن معو هدلاو نعذخأوا,بداو قشمدب ةلبانملا

 ْ  5ىحازملاىلعنونفلاوىلبانلا سمشثيلا ىلعت دملاو ا قوهلاد خشم ثلا ىلع هقفااوور ةبلا

 ٠ هنعخ دح ة:سنيناقوث الث نعفل اوةئامونيرشعو تس ةنس لا وشف يفوت يلانءلااو ىسام اريشلاو

 3 ٠ ىقطصندي كارو هكادعاو د خي .كاو لاءوهوهباتك ىقشمدلار عنب ىلع نبدأ سابعلاوب أ خبشلا

 رضخ غن دج نب نامأ سخرشلارمعملا ققحا ةءالعلا ام الا# تامو إف هريغو تي دصلا نبدلا لاك نبأ: ثا

 سخن ءيوهت+ج رار د لا ا ؛ رخخادوأد خس ثاادلاو وهو املا ىناهرإلا يواد: رجلا ٠

 نب دمحأخيشلاة العلا ماعلا, ا خيشلا # ت تامو## ةاس ةرشع تسوةث 2 نعم او. هوني ر شعوب ٍ
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 عب هللاو م“ ق1 انهار مانألا تسل
 كج: نباةديصقىلع ( سومختتاهلو )»

 ظ لك اهدي رولا, كل طط مر 2 لك الطلا قاس كيل قاما لك
 1 لا كانك دقايقاس كادفتن * لك ام كيدخن 00

 : كفاساءىخأا كل قرف نو نس

 00000 *# يقر صر مسأ اوهيفنم لج

 00 انكي ف كرست عب قحاتسا ةوصتمرا
 - #3 كفا تاز يت

 ١ رطش ظحللاب ل ظحالا ىرتشم 2 2 6-2 ةلورياكتلا اب

 اردب كنوك' بويجيلا سبلوأ 5 5 يح

 ا 4 ايلاومدلو

 نزملا ك_:ةجال ينيربخ كناصغأ * نززوت اقتلا تال امكيلءهللاب
 نزجاموأ ءاعرجلا نناج نم نرج لله * نزح يلق نز>-ىتاوالاءابظلا نع

 ) باوحلا (

 نر ريالا ظافلأو نمراتوأ *# نزش امل ءاعرجلاب نزج معن تلاق
 ن:بحلاو اكللا نود ج وواهت مل نا * نزمغينو لاو عمبساتلاق يبجراتلق

 هلوقي ىواربشلاهخبرار فاآوةئامو نير شعو ثالث ةنسىفوت»
 0 ةدمطيواجت دلا نكس دقو © قدص نءكلل لهرمشلا تلا -

 0002 هدب اك اسجمبدأو *« ه_لعاي_ثق» رخو حاف

 0 هدعب رهشلاتامتح راد 4 مقا رشكشلا دارا 9 1 تلقف

 7 فزوتنامو: نيرشعو عبر اة فنالا ود زكريا ةمالعلا ةيعلا < تاو
 ' ىلبابلاو يمجعلا نعذ> ايلا قنطايوجلاّللاحتفنب ا

 7 . نيهاشو قاروكلام- هار .اويلشلادمحمو يحازملاو ولم فشثلاو يرصبلاو ييلامثلاو ىل لاو“

 08  نعذخالاىف ابيف عسوت ن و ني.هاشلاع 0 لاو ىؤانرالا:

 ١ رشعيداحلا نرقلا لهاراب> ا يفرفسلائاتنو ل ار الا دئاونءامسنا.ءالا تايفويفاباتك فا وابلحأ“

 'دنسلاديسلا 4 تامو 8 يواعلا لرقعنب رمعديسلا نع دح فااوةئامو نير سشعو عب رأةنس يفوت“
 ع س ووديملا خيشلا لاقةيدلا ليرت يولعإب فاقسلا نمحرلا دبعد كاتاراشالاو تاماركلا حاصت



0 
 نتابع نبأ نيرا نانو تالا 1 ةرش شان ةنس لاش تاما بريف ؛

 2 كلا تاراخالاو تالا ع محا .لاذالمل و ممل ةاتسالا د تاو فلو

 3 ىفاث يفهدلاو ةافو موا هد ادءسااىلوت 000 نشععباراودو ىئافولاداشرالاوبأ باهولادبعنبأ

ود دئازةمدحو سفن مركب حا ريسرأسو فااو نيعستو ناك ةنسدجحر
 قوت ناىلاةناي دوفورء١٠

 * ثامو 99 مهنعاللاى هر هفالساةطوحن هدو فلأوةئامو: ا ةنس مرح رششع يداحىف : و

 0 نمحرأ اديعنب د#هنءو را رادع :|در> نا نام راس نعذخأ يف وءلا ىعرض لا ملاس نب دمع هيقفلا

 درسا كادي مءاةيالعلامامالا## تامو 8 فا ًاوةئاموةرصغ يدح | ة:سدنملاب فذ سوردبالا

 . فلو نيلسو عب ند 0 هلايتفلان اب فورءملا يرهزالا يرهاقلا ىلدالا ىطول نتا نإ

 همزالوىأي ثيلا باهشأ او هةفتدب و يلو د:-||بابشلا نعفدب ر ءأ اوئرقبلا سمشلانعتا ار | ملاذخأَو 1

 .ناكو يهوحرملابأ ملا سور درض>و ىد م اريثلار ونلان ءذ>ااذكو ىش *مولعىف ةديدعلا نب:سأ|

 .ةقالط عمل 0 4 .ةدلامولعلار رقي ةظناحلا دي ةرايغلا و قر 0 اماعامامأ

 عاشوا عر ىلع يرخأو لكت مل ىنوعتال | ىلعةيشاح هني ه4ئل 8 نحف فاكذلا حرطو ةشاشلاو هجولا

 طارشايفنىرخأو اكن راحوا 4 رهاملايف ةزخادينلهتآ ايطاو ناساانايبيفةلاسرو بطخلل ك0

 ,يقوتهمتكو 1 :|هيسأ و هذبب و سانلاضءب هل ةء اف هذي لبق تامو ةرفاسأارو ديااحرشو ةعاسا

 4 تامئو 3 م اونا را سلا 0 رمشع مد, أس نون :مالأ مويةحيبص|هومسم لقاح أى ا

 دات وءدعب دلاولاخ.شنا 6 رملايلءايدوناكوهو ىلاملا قرشنلا دمت تااةمالعلا ماعلا مامالا :

 .ةيزان حرم و ىلا احد ثيرهزالاب هيلع يب دونيدثالاموي ةرعبك ىلا هئقد را دحالا موي يفوت

 ديسلا * تا ِ ل ودعا كك هوني 6 :ىكلذوادورشدامونا ناكوزأ. .ءالاوءارمالاو قدانصلا

 .ن ىلع نبدأ ن هللا دبع ن.نمحرلا دبعنب د 0 دمحأ 2 نين محرلا دبعنيدمحأ هلأ دبعو:أ ا

 .يولع 0 ه.قنلاو قييلارمنب دمحأ ن عددا > رتدلو مدقلاهيقفلا نيدمحأ نب نيد

 رع ني دخلا هانا وي سأل اني دج أي شاقلاو سور دنالا بابن نب نك رلادبعنب ركبيأو هقنلب ١
 خيش هلع يور نم و ضن أرفلاو افلا يف فدصو سردوروثو هىلعلا يف ريم وهو ىزاجأو ماهريغو ديدنع :
 ىنطصم نب خيش نب ىئطص ٠و سور ده نإ ن : دباعلاني زنب فط_صمدال وأ نيدباعلا ن نإ زو رفعجو ا

 2 خرشلابيرالا بيدالا # تامو ف فلو موةرشعن ا ةنسرحشلاب ينو مهريغو سو رديعلا 0

 4 .جوتلاهيفو همالك نهودل< يف ناوي دهل هّتقو رعاش يواجسادلا دحأ 1

 فطلب هنت اع * طخسإ هءرغمو اضرب #* ةناشوصخي رسم

 يطخيشيلةيادطا قرط * يذلا وهو يناجاف * طبضي امكح هتلأمو



 0 اد زالوا ا ءخ هسا

 01 ن.انةعّأجاع وب يفوت يفاكلا مظنو ضئارفلا ىفةيفلاو هقفلايفةيفااهإو يواربشلا سماع خيشلا

 1 ؛ رذنءىدوتلا سراف دمحم ةمالعلام ءامالا تامو 8 فلاوةئاموزي عدا د اةسالوأ 8 3

 ظن < زاك ةيفوصلارب 7-5 نهسراف دمحم نبدم# خا د كراك وهوىدلدنالا ىراذشلا نسح يدرس

 * تامو إف فلأوةئامو ةرشع عب رآةنساهبتامو رص »ىلا عج 0 مدي ,ءاقأ|بلاغهدح نا ود

 ىلاملا يناقرزلان اوللعع 1ك محا نب فسوب نب يئايلاددعنو : تي 0 ا شا ةمالاعل اما.الا

 نءعذذأو فاو نيس و سم ةئدرصمناو مولع ل!قابيفةرأب ءكاةحاصفو كراش اشملا لاك عم كفرت : رمل اةتاخ

 دق نب له نب ديل العلا: ثدحو هدلاو نعو يلب | ءااربصعلا ظناح. نغو سلما ريكا رونلا

 نإ! نأ دياعلا نيب زنب ؛ىحلادبع نيدلا 2 دلو ىيهوجلاو يولملاو يواربشلاهللادمعو يءدالا

 ًادوا احرثك ةعفانلا تافل ٌؤملا هل دى :اهربلار دبلاو يلا ا ىادصم نب ىحينب رهو ى.-ةهبلا نس أ

 هدلاوةراشابنيسا هوامش اذهرصتخا ميواخ / ة:- طادصاقملارمهت>او به اوما رشو

 حتتفبالو ةنعل اي باغاذانأكو اريغكمنأ اذ ىف عل !ناكو يبدلم ريشلا سوردلا دعم ناكو أهعفن معو

 7 و كلدزءرذت» خب ثلا ناو هت ار ةيلطلا رفصأ نا عمرضحاذاآلا همرد

 ا تامو # فلو تلا مو نإ 0 :|ةنس يقوتهب يف اصو ألو هيلع هلي يبصيبلانا

 ل 3 تامو #3 تأ اواو ورق اع ةلس ناك رو رغيف هزال ا عماوللام أما

 1 هيف يوب رشي 0 اب وتربااةئاملاوحت هيف عضإ ناكو ةرها ظدهنأ اماركت ناكوهليوز باب ريفخهشوش

 . سم ةنسةرخ الا يدامج ني رشع عب اس ءاثالثلا موي يف تامم الكا الو برشلاالو لك ١ الا نءهقوعتال

 _ يملا مجسملا ر معن ب ىح نب ىلعن.ءاقبلا وب نسح لا ةدسلادنسلا 6 تامو له فلاو ةافو قع

 ةدطودار ملا ظفحو شن اهجوةكوهدلاو طخ هن دجوا» فا 0 رآو عستةن سدأو نون :ذلا بحاص ىف: لا

 .دحديلاو را 2 نإ هللا دعو لاما نب ىلعو ىربطلا نيدباعلا نيز تت دل نءذخأو نوم

 ْ نعذخأو ة 3 راهن سدأو ىئاشقلا يلعةني دملا, و يلابلا سمش لاو يدشرملا نيدلا فين>و قداص

 يتلا دن ب رداقلادبعو ىقثمدلا يواشيعلا دمت نب دشو ىرفمإلا يسيعك نيدفاولانم عج
 راطقالا عاشم بااغ ةزاجالاب هلا 0 رج ةزاجأو ىداع فكل اركب ىلإ ن : هللا دعو ىز اا

 د01 والا و وةسلا رداقلا دعو ىساماربشلا ىلع خب شلل نر كل نهوهو لحم ءلادحأ خيشلاك

 مرااب سردو خويشلاد يأ 10 ىنتعاو يه“ افلارداقلادبع خ.. كلو ىتْدمألاَةْر ني نادل لاك 02

 0 اخلادبعخيلاكءالعالا نمةعامجهب مفتت اودافأو

 يوما هللا حاف نب نطصم خ كلاو يمافلا د نب بطلا نب دو ىكملا ىننحلا ناهدلا ني دل جات ويف دملا
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 نب نيهاشخي شلاح ويشلا خي ةمالعلام امالا د تاءوإل فلا كامو ريف و كاد 0

 زاكلاو نارقلا طخ يخل ونيثالث ةنسهدلب دلو ىننللاىوانم رالا نسال نوب ضاع زروق

 نر لادبء“يرقملا ةمالعلا يلءتاياو رااب أر قف رهزالاىل ل>رواهريغو ةيبحرلاوةيبطاشلاو ةيفلالاو
 'نيسايوىاف رلادحأو نينا ي واشنادحأوىرب وشلادمحأةمالعلاهقفلا يف م زالوىفاشلاينميلا .

 ينناشلا ىنوميملا مها رباو ىتاقالا مالسلاديعو ىب واقل باهشلاو ىرفدلار معو ىوال زئملا د 0 30

 مسأق نب لس محا دلت هي وس ريهشلا د مال_الا خيش ةرلقملا مولعلا ينو ىخلا ملال رشلا نسوا 0

 يلع خيشلاو يرو ردلا نيل ي يرسس ةمالءلا نءذخأو هلتلصحءايشابهرشنو اريثك همزالو يدابعلا "3
 نونف يفرهزال |يفءارقالل رد هت و هخودش لج هزاج 1 يس ءازااناطلسو يالا وعقلا» ىساءاريشلا

 ةئامو يدحأ ةن سىقون ا,هربغو ىف: آلا ولع دي.لاو الما نسح نب دمحيكنايعالا نم هعجذخأ هنعو5ديدع

 ىل؛ امنرشلا دم جيشلا نعو ءان ديلا نء ذخأ يت شملا نسحن مدحت .كلاةمالعلا 6# تامو# ا

 3 ا قرا دع نب دعا ن ,٠ هللادبع مي رشلاددسلا 6 تامو فاأوةئامو رشعةتن فرات

 نيد. اعلا ني زنب ينطط#«ن عد خأ ثدحلاهيقفلامامالا يب رتلاهيةفلب هللا ديعنب نمحرلا دمع نب دم نبأ:
 نيزهاوذاوسو ردعلا و 0 ديهسد# داو سورديعلا

 نيث دل ةقاخ و تاموإ# فاااوةئاموعدب ر دنس يدامحر خا | يفرحكاردنب يفونرنءجو نردباعلا

 نأ نءذخ ايد ونيعب راونيتن | ة:سذلو ىناشلا ىنافولا يحرفطالا روصتن ني د2 لآ سور ١

 ىرب وكلارمع د سمشلاو يح حا زا ناطل سخي شلاو لبا, ءاسهشلا نعو ىبامأ اريل يلع ءايغلا :

 ماما 2«تاموإ# لاوشرسشع عسا: فل اوةئامو ةريخع سخني اونيبو.اقلاد_ م |باهشلاو يفوصلا

 ةودقو نب رخأ | ةمالعيفن + اىل البنر هاىفاشلاد_.,ءنب قاد 0 طاد_عخ مثلا نيققملا'

 ىل الية رشا نسح خيشلا نعاجاو مولعلاب لذتشاو ةرهاقلا ىلا لأ را م * امأنومدليدلو نيققحلا

 ىنانعادمح سمشلاو ىسامارب_ثااىلءو ىلباولا سمشلاو يح از 'ناطل دو ىرب وشاادمح أ بابشلا

 مزالو مهبةقفتو يرفدلابفو رءملا يرهزلارمعنب رد ملاو يروردلا مهاربا نب دم ىرسلاو

 يما يمياعلا ني دلا نيز : ب نوساي ةمالعلا خبشل 6-0000 لوقمملاو ثي دا ىفهرمصءءالاضف

 1 ردشاو لصحو ةينحاو سنانح نب 1 ؛او يوامنلانإ_بحخبشلاو ريدبلا يطممادبغخيشلاو
 قوص الاوودنلايف كراشوام مر شاواظ 1ع اودي هقفلايف عرب و قيق>الاو .

 ةئسيفون رمعمةساي رهرلات متاوهباوعقتتاو ءالذفلاهن همر اش..ضئارفلاو ف سدلاوىناءملاو

 يضرقلا هيقفلامامالاخبشلا 6 تاءو #3 ل ا ةرسشع م:

 هبه ذه يفٌةد مع نكو هتقو خايش د نعذخأ يلب :1لا ىتوهبلا ىلعن د نسح نباص بودحلا

 يدنأ ةلوادتمةدفمتاددسقتو تاع علو شاوحو فناصت ةد_عهلو ثري دخعاو لوقن لاول وعملا فو.
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 2 7 نعرا اد تبع نب دم نب ل ؛ نسح خيشلا نيمل 1 ىقتمةماللا مامالا 6تاموؤ ل

 يروهجالاو يب ابلاك ر :ءىواحلا نرقلا ل هأ لت ع حان [ىعلح ادلاولا خسيدلا د _جوهو ىنذملا

 يلالثرشلا نسح خييشلا يلعهقذنويرب وشلاباهشلاو يمءامارب_كااويجا زمان اطاسو يناقرزلاو

 هارشالا بانك !هنموهيلءاهرضحىتلابةكلا خسن يلعهري راقت بتكوةيلك ةمزالم همزالو ريكلا
 ٠ امهلعامو لصالا هط2نيتخسنلا الكو و رسخ الار رغلا حرشر ردات أ كوم نبا ةءالعللرئاظنلاو

 ءابشالاو ر ردلا ىلع ناتروهشملا ناتيشاحلا هو نيلقتنم يفلت |راصفامبيلعامدرج مث شماوملانم
 نءومجرتملا طن .الاىملا يدنعناندوج و٠«شاوهلا نمامبءاعاو نيتخسألااتلكو يلالرت رشلا ةءالعال

 ةدافاللاهدعب ردصت فال ًاونيت ةدسو عيسأ د ف ىلالم ع !اذ الا يفونالوةل سبل يلعةل ساو هلا

 "تس 4س يف مجرتملا يفونو رهو عارم رك قىحهبدشو هما للا ءانفالاو سب ردشلاو

 ىلزاء ادت خم كل موحرملات نب مص ةجاملا هندلاو تب رفا ريغص مها ربادجلا َّك ردا نيعستو

 لاج خيشلا نملك ةرمذجب لعهدةعدقعو يجلدلا يدنفاباهولا ديعتنبب هتجوزف هدشر غلب تح

 ىوحر امم نيدلا باهشو يننحلا ي الأ رمثلا ىملادبعخيشلاو ىفو نيداش رالراعسو دلا

 0 ردلا ع نيزخيشلاو قو راادخا نيدلابا,ش خيشلاو 1 :ثدلا فورا ديب 32 يشلاو

 نط

 هنو. هناا ةهوءةحولا لعو تهذلاب رطسفو ر رح ىور ريكدغاكدقسلاة جيف مهوامسأ

 ةطاصلاة5>-؟يدذا ىموهءاضماب ن الاى يدع طرت يي واقلاب ةثامو ناك ةن سنايءشةباغل

 كلذو دحاورهشب ثيدلاولاةدالودعب دلات اهثدلاولاموحر ماب هن«تامحو ل اعد رفاعي وةيمحتلا

 4 د "مه ريعو يواسرالا دك نيدلاس وشما و م 4 ,اوبتملاةسردملا خش ي طا .هدلا ىذا ثلا

 ين < نيدلارو ةمالعلامامالا ه#تاموؤ# ريغال هند له ا معو فأ 0 ةنامو رمثعةن :سف

 سافلا نب دمت يلعأرق 5و 1 هريس فا ةنسايمنل 7 نب ساي كانادخلا

 ل ًاونيعبسو عد :١ :سرمعم مقو نإ ريثك و ىسافلار داقلاد.ءعىد.سسوردربض>و ساكما 7 و

 يلعممتجاو ججو يواهشلاىح و ىئيبثلادمح ) يخوطلاروصنمو ي.!ءاربشلا سو ردرضحو

 ةئامو يدحا ةنسرصمب تام مولعلارئاسيف ةكراشمهلتناكو يمانكملا بوجلا نمحرلادبءاليسلا
 يزال يوامربلا دلاخ نب نيدلا باهش نبت نب مهارب'ةمالعلا امال خيسشلا  تاءوؤإل فأو
 يلب املاو ىحازملاوي رب وشلا سمشلا يلعأرق رهزالا .ارلاخبش يدمحالا ىراصنالا 3
 . ةيسيفو ليف سي ردتاابهدعب ردصتوه صت>اوىب وياقلا باهشلا سو ردم زالمىسلعا نيشلاو

 يح.للاهقنارواذ لب زن ىوحر أ يلع نب يلهو ىنواجعلا لياخ نب د هنعىو ر و

 زون مامالاخيَشلا برغملالاع # تام ١ ةديدعفا اندل وهياعيف 1 وهجر ثوىب ويلا سو رديف

 يون ةروهش.ةديدعتاناؤ.هلو قل الثا نيئنث اةنساح اح دك «مدق ىسويلادوعسم نن نس>نيدلا
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 همعنعةقيرطلاو ىف اتللاناهربلاويباحارونلا ن ءاضياثيدحلا و يواينمادممو يريوشلاو يداي زلاو
 1 هذيملتاما رص٠.”املعبلاغو ىدمح الا يبحلا نمحر لادبعخيشلاويرقبلا ليمسا نب ىمو«خيبتلا

 ةيناثلا يداجنيرمةععب ار ىف يفوتو فلأوةرش عيان :سد دلومودر ةناوداجأو فلاو هذ.ءلتذ ملت

 نيركب وبا رعاشلا ل ضافلابيدالا #4 تامو »» ةنس نيعستوتالث نع فلو ةئامو ةرمشعي دح|ةنس
 لح رو اشااهبو قشيمدب دلو ير وفصلاب ريهشلا يبفاشلا تثءدلاىرمعلالضفلاي بأ نيركب لا نانو
 مايو رعش نأ وبرد عسمجو 4: :ءلوأز ّ ح ىلا ٌةريسم ظنو ىلبايلاسمشا!نع امذخاو اهنطونو ره لأ

 خرشلاةبرتب نفدو فلو ةئامو نيتنث |ةنس ىفوت هل نيمزالملا نع ناكو ىركبلا نيدباءلا نبز نب دمحمذاتسالا
 نب هللا دبع ني نمحرل ادبعن هللا دب عدلا 6 تامو #9 يركيلاذاتسالا رصق دنع قالوب جراخ جرف
 1 هجر , فاقسلا نمحر لا دي عنب مهاربأ نب : لاا دمع نبذشا 5 انج

 قرب دم حاصلا ا ىرصبلام .-رلا ديعنب رمي مالسالا خش كرداوهدلاو رخح يف يرو ذك
 ةيعرمشلا مولعلا ه:عّذخ ا هبا هوز وريرلا سورديعلا نيس نب كا اذكو ةقرخلا هسا !ارىرلل

 نيدباعلا ني زذاتسالا 6 تامو فتأو ةءامو عبو ة :ساءجلا ل ىفوتاهمو ةيلا م اا ْ
 فاو نيتسةنسدلو يت دصلا يركبلا هجولا ضرب أ دمحمراكملا ىأخسيشلان ادم نبدم# نبدمح

 هفالس ادن 2, نفدو لصفلا يف فلو ةئامو عب -ةن :ب يفوت ١ نيدباعلا ني زإ قفالا قرش هندالو عراق ناآكو

 نب زسح نبمهاربأ ندلانا !هربخ ود شلاش دن بلا ه6 تاموؤل هنعهللاىضر يفاشلامامالا راو#

 دنع مسلاذخأ و فلو ني زشعو سخةنم لاوذيف نارهك داو ىف دملا نار وكلا دل

 نيمرملا يلا مثرس يللا ثق شهد لخد من ةدهاب» ءاقأودادغب يلا لترا مث * يتدملا ىفناروكلا رش
 خيذلا وجان باشا نو ج رح دب و يثاشقلا ي يفد .هلاءزالو ةرونملاةثدملاب هرارستاصع قلأو

 كرد[ :!راغا دقو يطا رط:نب ىلعنيسألا ل :ر هللا ديوب بلا سمشلاو ناطلص
 نبدلاناهربةءالعلامامالا #تاموؤإ# فا وا و يدحا:سىلوالا ىدامح نيرشع نءاث ينوتو هريصع

 اهنءتافا ؤ.هلو يثيفلا فءوبخ شلاو ىروبجالاخيشلا يلع هقذت عسلاملا يتيخ ريشلا ىعرم نب مهاربإ

 ةيفلاىلعحرمشو ةي و ونلا نيعب رالاىلعح رمثوةي وامشعلا يل ءحرشو تاداجت يفللخرصت حرش

 وناذاتسالا * تاموؤ# فل ود نو سا .ثرىلاهجوتموهو ليلو هان رغتءامىفا أرعالةريسلا

 نيتسو ف اًاةنسدلو ع رايلا لضانلا يم ذاشلااشنملاو دل ولأي ىطامدلا ل لا ر :دلا عالص و دوعسلا

 باهثلا سو ردمزالو رمدممدقمن يالا رونا نأ ئذوسللا ر اًوضادملا ] يلع ن ناقل ورح
 ةئامو عست ةنس مرحما لئاو ايف ةنيدل جملا نم عجار وهويفوتو ةكم م دقو لاغتذالا يف دحو لك لا

 مباو هلاوأ ل والا عارسصا يف ترك ذةيفابلا ةرسشعلا للف نوسمحو فا ألا قرشا لج خيرات هلو
 م ها نيسحو



 | "ا

ر يرئازجلاّر ككاد.ع نب دحملاججاويأر ملا ف نيل 2 تامو 3#
 :  كيعس نامنءيبأنع يو

 يلب ايلاهزاج أو ىشاشقلا ثرغلا يب و يمويلا دوعن نب نس + 'ءافولا اور داقلا دبع مالا وهرودق

 ىعينغلاو يلويلقلا با,شلاو ى.اماربشلاو يعز.زاادمحنب زيزءلا دعو ىتناقرزلاد متو يروه>الاو

 يكبسا!بابشلاو ىشاشقلاو ىرنا زغلامجننلاو ىشيحلا دز عت ىتغمو ظعاولا يزاجح دمتو ىباشلا باهثلاو
 مهاربانب ليلخ د ادمالاوبأةمالعلاملاعلا مامالا 4 تامو فلأ وةئامو نيتذث ةنس يفوت ىحازاو
 يساماربشلاو يروه>الارونلاو نييناقللا د#ومالسلادبعهيوخ ا نعوهدلاو نعدخا يلاملايفاقالا

 ىبويأقلا باهشلاو ىواربشلا ماعخسي ,ثلاو ىحا رلاناطاسو يلب بلا س مشناو ىشرحلاهللادبع خيشلاو

 دما آو يءاشلا يم.لعلا ناسي وىظال.ذخلاداو ادع وقنملاىزبوشلادمحأو ىفاشلايربوشلا سمشلاو

 جل ي | ىق! دصلا نالاع نب دم ن نءاهتخ ومار ارطادجسلااسورددقعو قلتم لا يلعو يلاودلا

 117 ةئامو سمة نس يفوت هوزاج و يبرا1-ا نيدلا سرغو يرايخلا هيجولا نعةني دملاب وىلاملانيدلا

 يلع برخابأرق ةلحرلا مامالارغملا ىشايعلا ركب لأن بدمجن ب هللادبع ملاسوبأ مامالا تامو #
 يد.سب رغملاءامأ وويفانكسلا فس وانب 56 وباةمالعلا ود نب ركلادبع ربك الاد خا يس

 يروهجالا رونلا ىلع رصمجارقف قرشملا ىلالحرو رابالا ىس وهنبدحا ةمالءلاو ىماغلا 0

 داوجادبعو يحازملاناطل سو ىلب ايلا سمشلاو ىبسلما ربشلا يلع ها مهاربأو ىجافألا با تاوشأ

 ريشق اب كيعس ن نب هللا دبعو يربطلا نيدباعلا ني ز نعذخ اف نون سود. عنِيم راب رواجو لاما يني 0

 هدالب يلا عجر و ركلا مهارباخسيشلاو يباامذلا ىسدع وز“ هزلازيزعلادبعو لاما نب !يلعو

 مجعل!نسح خسشلاب عمت اةئايفر ؟ ذوتادإ<ةل-رهلو فا أو نيعست :ةنس يفوت نأ ىلا ماقأو

 03 5 "د ا وينب يقابلاد.ءةحملا مامالا 6# تامو 2 همام لك راج :

 نيسايخيشلان ع 3 هلله | يروهجالا رونلامز الورم تأ 0 رشع ةنس دلو يئافولا يكلاملا

 رك ذلا قلتو هخويش لجو زا وقل ::يدحلا يببابلا سمشللا سورد فرضحو ي.!ءاربشلار ونلاويعجلا
 حرش اهنمتافاؤمدلو هزالابءارقالار دست ”وفلأؤ نيعب رآو نمت ة:سيفو نبمارك الا يب نم

 اماماهساع يلدو فأأ ونيعسنو عسآ ةنس ناضهرنب رشع عداريف ينوث هريغو ليلخ رصتخم

 ىنملا ينسحلا فاغلل ايل نب : م>رلادبعخيشلا سدقلا ماع 6# تامو ف ىئوقدمتخسيشلا سانلاب
 0000 ءاربشلا خيشلا يلءرصبتو يربطلار هال دبعنب نيدباءلا نيزمامالا ىلعةكبرأر 5 يمدقملا
 يي وا عركلادبع و ىل ال. رسشلا نسحو ىننحلا ىربوشلا ب اهشلا ىلعهقفلاو يربوشا!سمشلاو ىلبابلا
 عبر أ ةنسةنردأببي رغيفون تشم دلا ىم د قمل ينيسحلا دم نب ىلع نب دمت .لاىلعقثمدبو ى.ابارطلا

 ىنااشلا 'يرقملا ىرقبلا لهما نب مساق نب دم نيدلا سمشةمالعلامامالا 4 تامو #9 فا ًاوةئامو
 يح ازما نعهقفلاو ىلبابلا نعي دحلاو ىنميلا نمح رلادبع خمتلا ن ء تا ارقلا رع ذخأ يوانشلا يقوصلا

 فكر راي وقر اال اوبل !هلا 190500759901357 0 1ر6

 ا ك4 ني



 - كال :
 مظع كنضدلي راجتلا ذه ماورد ل و ةتسلارخئاوأ يف رك اسملادأ رعوار 1535 ماقال
 مهنملخدو ةيأد رانا امياسك لذ يف هسيئرو مهركماوربدوةني دملاب ن وغلا ةيوساقتلا ةعامحر اثو

 نطل كيج نك رج كبل د_#تناكو هولتقو ناضمريفءاشعلا تقول, راقغلا يذ ىلعةفئاط

 رخ الا توءاهدحأر .شيهواماخادراقفلا هذ تو ءورصم ج راخ سكر جت وهل ىذقف هعممهدعو»
 منممقب مقيو مهو درشو مهولتقو مج ءاوربظو ةيمساألاب را يذعاتاتزا لولو ا نآكو

 عرفتوةب راقفلاةلود (تربظو) ةي رصملارايدل |نءةبحاةلاةلود تضر قناو اذهاتموي ملا كلذدمب مئاق

 نم القت الصف اذه تاءج دقو مآ .ةو ىف مهجر رك ذدن ءراخالا ملى اند .اغدزاقلاةنئاطاهنعا ا

 ةينقساقلاةلودرتنا ياا ماأو ةئامو نيم:راو نيتءاةنسىلانرالا و

 مظاعالاوءا علا ن» « لياقب هلبقامونرقلا اذه. نماهلبةامو نين.لاهذ# هيف تام نءرك ذ

 نرقلا امل 2 «.هنيمدق: :أا محارب نم ثيل ءرتسعأ ميلاف 5 الا .ك#لاجالا لب يلع

 نه هتطينتساو ينهذيفهتيعوا اهو ا هّتا دحام الا كلذ يف انو دأب 120 جو

 نيعبر اوئيتناةلسر دا 1 يلانرقلالوأ نم كلذو ةقاطلا بس> يلءمهخأ ش أ تازاجاو مهديتاس أ ضعب

 خيش ةماهفلاريأاو ةعءالعلامامالا مف وأو #9 نامثعنبد وم ناطلسلاةلودل وأ صو لاول

 :.يوربو هريغو لءاخ حراش ث جلاملايث ةركخا د سلا نيلص راد ماكل ناعم ماو مالسالا

 ىرو.مسلاملاسخيشلا نع ا خ.شنا ةمالغعلا.٠ نعد ىث م

 دو 0 0 هلا ه0 كك ًايانامر يدا ةنس قوت ا مامالاىلا

 .يلب ايلا س 3 كال يزغااباهشااوةريساا بحاص يبلحلا يلع نعذخأة طالما لي 1 هى

 يريدبلاو ىباخلاو يتادربلا يلء نب نس> هنعْدخ مهريغو ىناقالا ناهربلا و حافلا باهش

 فلا 11| بحاص نيققدملا ةدمعو ني ةقحلا ماما 2ع تامو 0 ىلأ اونيعستو يي

 ررغلاوردلاةيئئاحوزنكلا حرش هفيناصت نمو ىننطلا يوجلا دمحأ ديسلاةديفمل تناضتلاو ةطاددلا
 نك 3 .شااو ىروهجال ا يلع خيش ؟اا هخوش نمودللا 00 سلاكالت فاضيإ يفو د كلذ ريغو لأ ؛ادرلأو

 ديعخرشأ 4 مهريغو يئاقللا ليلخ خيش اوىشيبشيلادجأخ شلاو يخوطلار وصن» خي شلاو ن العنا

 0 ؛ دمت نب دمت نيدلا سمش خيش ا نودفلا ةءالع 6 تامو #9 يزغلا للا ى يع نبل
 هرم يف سهزالا خيا ث.« خمس ش يلي ان رمشلاب ريوشلا ينيسكلا نوسح نيددلا فرش نبا رب ,رمذلا دم نيدلا نيمأ

 خيشلاك' ةدعخ خوش نعذخأ ن بدلا رديدمج ةمالخ طل عال ١ أ ا رك 0-1

 4 ءذخأو لبابا هراحأو ىييمشدلاهحاو يدايزلارونلاو د ريشا ىلع سب و ىحاز ارأأ ناطملم

 كنلاو ةئامو نر: ثا ةيس يفوت ىويدلاهبر دبع خ ..شلا ةاهساوب ىواربشلاو م يدلنلا
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 34 فض كلذ لفحافن مانكن ل بردو نوتوبإ نم نج رخال نأ نومزلاونهتائاغ نعضو هحبقتساو
 " .اهنادمتو اذاناوضر رضحأت ماشلا ىلا لسرأراقنلاوذناكو ىدنهلا كي يلعد رفناو ةيمساقلا بناج
 .:اومنتغا كلذد_:هنةيفونملا ميلقاب بث ةر ازا كيدمحموةيلجلاتاغءااغا ناوضراواءخ رركلا
 .نابزع يجن رج ف وبع٠مهصااوربدن ة 3 رادرتفدلا باطىف شماطق كيب دمحم ك |ةردصرلا

 7 اواسراوهوضن اقراةفلا اذوىدنطاكر ىلءاوم فو لغدزاقلا شي واح نامةعواغا ناوضرو ىواكربلا

 0 0 قطصماودلقوةيفونملا يلقاب ؤهو ساطيق كيب ليعمسااهريمإو ةدي ررازيملا كب دمحمملا
 ْ ةشاَّكِد ليعمسا ىضقو بخش يلب كدب نامل - يلعاوض: ,ةواج رج مكاح هواعحو ةيقدداص يطمايمدلا

 0 رازطاكي دم يلا وراسودم_-فصننأب ؛ رعهتبك مزخأو ةيفوناىل ايبا دب 0 ايرفاسشو

 :ىبراحو هوب را كانههوةحاف ةْيدس رم .ج يلا لراوقا طولا كرئوهياعزعي 0 طادلدو

 2ك 2 فلرو 2 حا ضغبو نيذ < ولم ه.مذخأ مثيلا ىلا ه- هل يمحو ب رو داذجأ مهن لتقو

 اوزواح ت>نيرحمهال_ و راسو نحط اوذ >اف اكوام نب رثعوةءبرأ كرو ديشر يلاراسو
 مهاكعدفر ءو سأط.ق كب لروع“ اقاطو لاههذف ى دام كولمت نع ف اخو كلي دعوتمأ قا طو

 يت> هريسيفكيي دم لزلو هتمدخ يفاوماقأف هدنعمهذخأو مهودرف ةيئاطإ ءاددج مهلا لسرأف

 ناد وا نع .ةف بأ هلأخأ يجب رخ نيي#.س> يلا هربخ لصوو ةلاكو يفىتخاو دشرىلا ىلخد

 لزنو (ىل أو ةثامو نيعب رآةنس)ةريجبلاةيفو شكو ةيقجتصا|كالذريظن يفداةنو كاذ يف نذأتسا

 كك ل كرو هنرد ىلع علطو رن :الادالا.ب هتنغ نم «سكرج كيبد#رضح> مت ةريحبلاىلا كلذدعب

 ىلا لزنو مرعم بكحرف يلق ةهج ل يق مبكرت نيذلا» اماه لار ذحو ةيزدنكسالااىلااهيف لصوت
 :ةلوخو هما سك رج نع و هنمرفف باشا كب نيس>فداصف هب ردتكسالا ىلا لص 0

 ةيمساقلا هراععمت> >او اح رج برق ةعيطقلا ىلا بهذمث في وس ينب ىلع ل زنومويفلا نا 2 رم هلامحو

 ّْ مهقاطو يلع ىلوتسا و هتفئاطو كب ع نسحلقوةرادسسلاواجسر 3 ناكل نإ ->هب 00 لا

  ةنلارفاسف ةدبإ ع رف سانام رف جررخأو ةرعج كي راةفلاوذ عمجن را تاصوو مهئزاعو

 هدب رجتلا يلعةمي زها تناكف اسنهبلا ىداوب هعماوقالتف ركاسعو شءاطق كيب يلعو كيب نامع

 رصم يلا ن وهو زوما عج رو لي ءالامهندب لاحو مهما يوم ظرع يلع هعمن ردو سكرج كبي د ىلوتساو
 0 اوبلظف فو رمهم ىلا وجا اف ي رخاةدب رح جارخاو ل.وسشتلا يلءاوقفت او .ةانمالا راةفلاوذ عمجف

 ا ءاوداتوهلزأو هيلعاوبكرف مع ماع عدت اف قا ةن# هلا نعي ريما نءس يك ةئامثلث غابجاشابلا نمانامرف

 ؛ امامتهااهيذا ومتداو هد ار :هنءاوذخأو ماقمكاق شم | طبق كندا و

 ,' تعقومث كب نايل بسكر جةعابج نملتةو بورحور ومآ ترجو اوجرخومهلاغشا اوبتر وادئاز
 آ عاطو َى 1 وةئامو نيعب ر اوني *' ةنسيف كالذرا ذايربكابرمهيملا ل اًطوو 9 سكر ج يلع هع زها



 دخت "وه دكفلح

 3 وملسو ىجناةال» واطعاو لص> اه لادضرعاو 26 ا ا مش( 8

 دهد الب ىفالخ كلذ واضإإ دما سعآو هنباو بنش بأ دالب وه ا ,كاوبار اك دال, ناولح

 مافعالاريز ولا ىلاةبتاكماضيأاوبتكو كب ساطيقادختك اغادمت روكواغاناوضرو ش.ءاطق كب

 39 :اءمحو م ديس ل ةةدعل  مورأا ي 6 ؛ ورهوهرك ذمدقت ىذلا كبس اطيق عربات شماطق كيب دمخ للطب

 دمر يز ولا تاطةلودلا يلا لصواملف شاب ي و يلااشابلاءاطعأوتاوغالاو قحان 2 ءارمالاا عسي م

 هناو هديت اذةلهب رذ_ةءافرمدمع ميلا كنوبلطي 0 ل عادل لاق هيدي نيب رذ> املف كي

 كيبدم مدرادها,تاهجلا رئال تاناءرفاوبتك و رص:يلاٍباهذلاوةيرا درتذدلاب هيلعاوم ءناف نوي دم

 رص يلاواشاب دمنا ع نيبرضملا بل ط يسخ كاذو رش ل هاو دسقمو صامدنال دجوامنيأ سكرت
 قدي ساشناس ةيلجلا تاقأ نت يحو ةاتحتم ظاونأن ينطصمدلقن تا ابرمأ مهدلقو ما
 | ىسفالقلا فذاك ناماسو ة ةيقحنص ر ازا كيب ف سوي نب ىاجد#ثو ةب ة.قح:ىىلادلا نب ليعوسأ و

 ىلا هبةسايرلات تاو لال نكسو مريغو ةردا دسلاوتاكمللاو تاقاحولا فالخ كاذو ةيقعنص

 نءنكلي : لف ةيدورلارايدلا نم رمهمىلا شماطق كبد##رسفحو يدنطا كيبيلعو كيب راقفلايذ
 راقفلااذكيبد رك اَذيلياقلكو قبادلا طرشلابوباهدلق يد_:لاكربىلعنال ةي رادرتفدلا

 فنويو ظاويانب كين ىنطصمو تطاق اف ورعلا كيب ىلعنا قت كحورلوظهللوقيفكس

 نم لكلاو ةقدابأ ان اهيلس وة تي وامل اال ختك اعنا دعو ىبيارشاا كيب فسويو نئاللا كيب

 ةليايف اوعمتجاف 00 رشي و اظ>ح نولمعي مهتم دحاو دنعةليأ لك ىف نوعم ”مباوناك ةيمساقلاة قرف

 زيزعلاتوعلاقو ظاوبانب كيب نطدمهوأت ماوقعن :بارشلاذ اال تذعلا أكد ديلعند
 56 هد ,قيفاشالاو هدي تحب نم لك أ راسل ولميدنملا ريد وريغملاو 2 ىخأ

 لاقوراقفلا اذل :ةأان و5 هك يفدوبألاقو رحبلا ريج موياشابلا لاق أك يب يلءلاقفءافولا بيرق ليلا

 ك ولم مهعم ناكوةحصافلا | 'ورقو داو لتقيم زنلاةعابملا نمدحاو لكويدنطا لتقأانأو كيب ينطص“

 كيب ينطصم كقنالث اماياهتمدخيفءاقأو دنطا ىلا ب هه ديس لت ةالو كيب هللا د, ءكيل امين ل ظ

 هربسخ او يدن طالب د يلع ىل إ!بهذل وملاكاذ ينم مجالا ىدنهلاكل-ي ىلع مذ #خأ ةيقدتصلا 1

 ديلا اك يلع علطو ناويدلا موي ناك «ربخ ا فاشابلا يب اهئمبفاضي ًامربخأف راقفلايذيلاهلسرأف ]|
 تقولا يف لسدأو 0 .ثناكوأ منام سمنوهرادب اطاخاو ئاش اق د ةواشاماا هملءضيقف

 ههدقمهتبكو اراهو وبكأ أو زاويانبا كيب نطد هيلعاوضبتذ ذ ةعارلسايقاب !ىلعضبقلاباغالا يلا: امرف
 ماه نبأ امرفراقفلاوذذسأو نوقابلا ىنتخاو اضيأهمدقمهعمل هو هل م عاف اشايلاىلا هذ معاد

 كلذيف يلغدز الا ش واج نامتعع ناسف كيب يبلع ةيظحمتو بنذدانإا كيدح مأو كي زاوبا تذب

 *« لا قريج 6م #



20 0 
 ل 7 00 مالا ميسي راتماوامع كلذ مقواملف هناصح كردي مهرثكأو حالسلا قوسو
 1 ' ةلكودن :عنن رام لاخلا ىف نن 7 رجةفئاط ينب و ةمليهرلاب ناوغمتلا كبارشاو ةيدومحملاب نو ىعاومهرو

 - نيلماظا نع كاذنيح ناكو ىواكربلا يسحب رجف سوينا مثيرخال اةقرنلا مأ كيبتراو ةينكسذالا
 "طلو بزملاب اب نهقاستو كالط ا يفه سفن يمر قري: رادرس رفسلاب عولطلا هلمد#:و نينالشقلا

 7 بزعلا ادذيتكل نامرف مهخمبلط و ةيدومجلاب قحامصلا واشاب دمت دنع علطو لزات صاص راو طئاخلا

 الكلب مساق تيب كلمو نينءؤملا لليبسب يذلا درطمطنمضو رفن ةئامو ىتشج ندرس ق ريب هرطعي
 " كلذا ل را كلذ دهب هوانا مهياع طرشو سكر جت بن يلع قراهبلاريست كلذ:
 3 * ةلءهرلاةن : رب ىلعدفنتي باب كانهو اشان ل. ءمس 0 را ناديملابان نمهعم نع لزاو»

 -  نوللهتم هو ماس اصر قات نيا :م وأ ليبس ىلع هعم ن؟ محدو قريبلايوطو كانه مهفقوذ

 2 . موسي راتماو زواحيت> < مم ء.غق | ىف مهو هي رموش بردملا 7 1 اورئو مهولجاف ةلفغنيح ىلع

 . ةيرصأا عماجةرانماو دعصو كي مساق تيب يلءعفادملااو رادآو كيب م ءاقتيباواذدو مبنم اه رك

 ا ةمراصلا ةهجىلا او راسو بأ اوبالا نم قرايبلات ا يس ار اء قدانلا اهرب

 3 0 نمةصاضرب كي 'مسأق بي ٍهأو س رجب يلعامف دهبنرو ف سوي رصق يا نادوبقلا علظو

 - سكر ج كيبدمتو رغالا كيب دم هعمج رفترارفلاو ليح رلايلع ءسكر جم زع كلذ دنعف تامو

 ةمد ارم ةهجيل ١|! وبهذولاسملابةلمححلا نجا ن ه ةسخ ىلع كلام نمة سمح بك 7 ريغصلا

 ” جالا ريما كير 2م لان كب : حرص مسونم فاكواو را سو رح .الاربلا ىل || اودعو.

 | افاسواش ا ىلعلزنو ان نانةعلقلاىلا|مابدمت ماطو روكسرافكي ميهارباو كييلعوكيب ناوضرو
 كيب نامةعوهو ةرقح:دهكولم فشاككينامثعدإة وكب راقفلاوذ َِس 6

 را م ظاويا تن. ماه ج و ز كلوب ف سوي ة- ىصةاولسراو هرك ذ قاب ىذلاربهشلا

 ١ هنواتقي اهفالاسخنو أ ريا سك رح عابتا نم هود_جو ن٠« لك اوراصفتاكلبلاتا ءاو 1 سعب جعفر

 ةناقرءااب رابعلا بحاص دوادإ- عملا عم هن>-ةاشايد مت لا هواسرأف ىجمابز ورلا يدننأ دحاباوعقو و

 'بدراول<و رهزالا عماجلاب انههودجو نتأ و , كيب دمحو جاحلاريمأ كيب رمح اوأتقو | مهول عقم

  امهلثق نءاولس راف سي وسلا ىلاابه ذيل جاحل اةكرب يلا اجرخو ق؟يساوقالاو ىوا دج ادرسادختاك
 عجرمايأد- لو هر يكل 2 رهلاو نيلوتقملا توبباو.منو امهسو 0

 اولصوال م ا ,يلعو كيب راقفلا اذاو ربخاف ةديرجتنلاو كيب ف سوي ,و كينامنع

 | ارد كانهاوتا مع امدو ريخاف هم نهو سك رج كين دع ن «بر 00 يسيع نبا شوح

 ا هنردملا كانه نءاوكرو رضخالا للا ىلا هلصو البلد مبعم
 7 ةئامونيثالثو ناعةنس) 0 1 ل لا 0

| 

| 0 
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 نا مثاليل يدنللا كي يلعدنع كي راقفلااذزاب رطملا اًشايهدوا دا رمضعاو كيلا رمذ هدي رئام

 .ءارمالا ةعامحو هذا ف ئاوط لع اكرذحاف ظاوبا نبا ى هاج 32 يىد_طا كي ىلع

 دمجو ادب جر هل لسراف سانو مو هد:ءىدن هلا م يلعن ا سكرج كيبدم غلب و نيلوتقملا

 .سانلاةرثك ادجوهلاالصواءلف هبااةكصالارظندربهدعو 0 رك همي شب واح

 دا جاتحيس انلا عمو ىلخ تن ًاولاطا اذه رئي اا دختكي جردل لاقفاب رشوالكأو ماحدزالاو
 يشادشخ نباو يش :ادشخو يذاتسانبانيبام مهو هد ةطآ كولا مدرطا لاق لءذآف كو هللاقف

 .ةلوهر ماد لاا صاخأو ةيكصا1+ ا رانن كلور و كاد دخلو كبت اععمدهقالاقف ادلب تنهر ىنا تح
 ى:أاغاناء اسملالل-رأ هللاقكلذي راقنلا اذربخاف كليب ىلع لخدوه دنع ن ءافرصن اواي نر لاق

 اوةشافهنولعشاه. ذاورواشتو هلاامهلش دأو اهلا ل ا لسراف يواكربلا يك ر > فسوب وةيقد

 دعبأ و>بصاف انضرغم كلذدنءو بزعلابانوكلائهلتقب وبزعلا ادد: كىدتنام هاربا لتق ىلع

 رحفلادعن ةيفدوبأبكرأ ذمهاردلا اوق ةرفو ةمراوشلاوةيب راةفلاول و زءملااشأ أعم ا أو ريدام

 تاناولا مميت ف ناز م هاربا ىلءالخدو يواكربلا يجبر جف صوب هقي رط يف ذدْحأَو

 تسوي و كيب ظاوياتنب ماه ج وز فموي و فشاكن اميل هعيحص ذخأو راقفلاو5 سارت وا
 مهاربالصامدنعف تابيلاو تالحلا اوطب رامدعب مهنو رظةني ةليم رلا ىلا ونأو ر ازا نب متو ىبارشاأ

 0 و ظاوبانب اهرادنزاخ هعبتو هيلع سل فشاكناميلسدملامدق: ةليمرلا يللا ادختكا

 ةيدومحلا عم اج ي ارض>واشاب د لاخلا يف كرو وكلب وةعكلاودرطف دا اوحمرو ضرالا

 ريمأ ع دقلا لاما لثم بصائمااومسقو دهس ف صن قجانص لماك تءمتجاو ب زعلا بابي لاائاب ىلع لزنو ٠
 .نءةيشيواملا ادذتكو ةي راقفلا نه اشابةقرغتمو ةرحداقلا نم رادرتفدلاو ةب راقسفلا نم جالا

 0-0 مايا قطط»و دف دن ذي ردك لا تاو الذ ىلع ةحئفاو رقو كلذ وحنوةيساقلا |
 كامو مهبقاقدركس دع ؛ لغدزاقلا شي واجن امنع رصق يف ل زنو ةرردخل الا نم ىأ نادو.قلا ناكو :

 يذ يلعو رادرتند ىدنهلا كيوب ىلع ىلعاشاب 0 راقفلا يذ ع.دب كنركو نسح ناطلسلا ٠

 5 5 احو ةرةدءاص فشاك ناميلس ىلعو ةرةحنص شهاطق فشاكى عىلعو ناك كة قنص راقذلا 1

 يبار كا فسول ىلعو هيقحتص مناهج و ز ْز اغأفسوب ىلعو ة هيةدعاص 2 انبا قا- قادم يلعو

 حالا ريمأ كب :د 2 مهيلاريضحو يلاو طايمدلا قطصمو ناظفحتس«تأءأ فدى ناعم اسو ةية>ند ٠
 ساطيق نبا كنب ليعمساو ر ركلا كف سام ىلادلا كي! ليعمساو هيفلب كيب يناصمو اقباس
 مساق تيب ىلا لسرأو اضيأدعساهناف نكرر كد دمحتامأو ءال و نم ناك اءاذه دو وماقأو 1
 تمحهو ةيرصخلا عماجو ماتا برد د#:ءسب را:هاوامعو عف عفادمو دانجالا نو 00 ةدعكبب 4

يح ىلا وب ردو مهو. زهو مهراجأ ىت> صاصرلاو قدا انيلابنيتمؤملال جلعأا نو ىلع مدكاسع
 .ةعلثلاة
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1 
 : ةيواغا سا ا ناويدلا يف امويىنايف عطف ي | دلا نبا اغا لهم.سان م ةيئئلادذه لامعا

 ْ لاطبا لمعو مواحيلامهدرو ب نرفلاجان هاغاوطصم و اغاربكاب ولاطبا اعاد عر صحلاو تررلا

 تاس نالمهامو بزعلا ىلا ناهجو:ملا كيبةزمح وكيبهللا دبعرض> ( موبلا كاذىفو ١ ارايتخلا شا

 للتي وهاةناخلا يف سو رلاايم 1 كد لدمسا امهلالس راف ةايحايمداّملا نم ةعبسو أمار نريخت

 ةنسنايعش يفاضي أه مايأ (ىفو) كلذ يفهضرغب ءادللاو كالذالعفن ليللاب رسم ملاالخ دي وةاحلاب نيذلا

 ةيعصا ون.ع نيذلارصمركسعو ةدج ىلاواشإب ىلعو ف,رشلا كين ابك« نم لاحضرعدرو نرثال"و سمخ

 فالا 1 ةعبس عم ناكو اقباسةكم في رمش كرابم في رسثللا عءاوب راح ةكم أو ينامل لا كيبدحأ
 كراك, دع اناآلآ هدازح روظ يلء نها شاب ىلع طةسوةمياظع ةلتقم هندي عق عتود ةنايلا ب ا
 تافرعيف كاذزاك و ناظفحت سب رادرسو ر وم ةماذ كيب دما ىلع عاش بين :لا هداوحم هذقناو

 تامو كلذك اشابلا عابتا نمو نيسمللا وح ؟كلانمو ةئامسيخ نيفلا نه ةداز نعل ,لتقو

 لقو ىكي فب ع ةريجيفا وناكو 8 - رشع ىنثافارشال ا نم لتقاشابلاناكو ناي ءاجح را درساغأي لع

 دصقلاوةكبانيلعن ومداةومو.الا عج يف نود هتمهناو ةدجىلاةكرعملا دعب اوعجر مهنا من ةريوللا لطب أ
 ىتةةنام دنعان دنع نيذلا نال قجنص مهياءو ىركسعةئامسحو فئاردقلاسراب ليجعتلاو مامتهالا
 ةبحةيمو رلارايدلا يلا كلذ لبان سراو كان ربخادةو ةيلاخةكمريدتو مهدالبىلا نوبهذي جملا

 ريخاو ىعاسلادر ومثبا ولا او رظتاواضي اكلذبءارمالاواشاءلا تكف كم قفمو نيدلا لالجخيشلا

 كيدمحل ةيماقءمئا مناقب !لسملانيموي دب رمذحو كيلبلا نوياغيف ةي ردن. كتكحردداىلا اشانىلعلودوب

 بايراو قلل ترفاسو تانييعت هل بترو هلاو> ربش ناكمي هل زناو رومس ة ةورف هباع علل نكرع

 دخاو ا او ا ةيقجنص ناوذرهراددزاخ كيب د. دإقو نو.زالملاو ةمشبإ واطلاو مدخلا

 هديب ىذلاف.رشلا طخلالطباو روك ذملا ناوضرلاهاطءاو يد_:طا كر ىلع نم ةيكصاخلا
 هنايحديةةكصاخلاب

 هلاومدقو مودقلاعا> علخو ةيلداعلا يلا بكرو 1١8 ةن_هلواعبب رفصتنهيف شاب لعلصوو
 - ,لصفتملا شابدم نامل لاحلا نكيدسا وعفادملاهلاوب رضو داتملا بكول اي ةماقلا لوط
 .نااهنومض٠ ىلغ دزاقلا شي دان ناجطعو ةيفاي اكاد ىاطبل باخ ءاددتك نانلاطة كت
 مالا كح بن شيلا تيب عطقو راقفلا يذروبظ يف ريبدتلانمدبال كل لوي و كيلع مسياشابلا ةرضح
 ,ىطصم يلا ةرك ذنلا تاصواملا يجاقلا هبنيدملانا والا سكى ال ١ ةعب رالا ليصحنو ىئاطلسلا .

 اًقنتاف سانا هيأ عمت وله تنب ى ااالوا جات <ءاذهلاةف هل عارض ضرعو شي واح نامثعرض> ا كيب

 نو ربدن مميكيلاعو نيلوتقملا قجانصلا فئاوط عمجي وهو امنيا يدسنطا كبي يلع مخ ىلع

 ش دلكو د كدعاسن 0 هلاولاقذ هديول رذ_'ءاف كلذ ىلع ا اوضرعو هو رضحاف كلذ د عل مهري
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 نباكيبدمسنيب لصف هيفلب اغاىاطصم سيبلت كوبدءدارأن اكو هيلع هر بلا 3 وانايم ظ
 هع_سوامكإاذاغأ ىنطص .يأراملف ناوب :دلا يف. الكو مغكيب اظاوبانباكيب ليعمسا نيب و 2

 ديع عيب اناغا ىطصم و ةسك ارملة ب ءاغآي دف اراتفلادبعدلاو مكر رو ناديملاباب ىم لو زئااالا

 ةيد_ةلارمصت هرمصقىلالبجلا باب وملزنو هتفئاطب كيب ليعمسا كرو ةقرفت«تاغا كيب محلا

 رايدلا نءاغأدرو كلذ لبق( يجر ىفو ) ظيغلا نمن ولم موكب مساقورسعالاو بنش ىنأن بال زنو 3
 ةيواغاو ةنسلا ىلعاشابالري رقتو ةكم فيش ى .<في رشا ناطفقو فيسو موس مهديرلءو ةيمورلا ٠

 كلذ بيو ةيمورلارايدلا نم ى 95 2 رفتملا تاو كلذربظل قبس و يد فارانغاا د عل ةقرفتملا 3

 واع غالاك ءالذ ل سراف ةنطلسلاىلا هادهأ ىثاوطه دنعناك يدتنارافغلاد.عءدلاو يدنا نس>نا

 نا كلذ بيسو قاحولا يف ةنتن كلذ بيسي لصف كلذ ىلع ناطغقلااشابلا هس.ااف هديسنب اىلا ةفرفتملا

 أغان اميلسمهو ةبراية-الا نم صاح تاس رسم عاطل 000 نانرهاظ ناتقرف مهقاجو

 اغادمتم هربك واًعباسةق رفتملا بتاكيهارب او اغال يلو شح حةشاقلااغا نجح رلاديعواغا ىلعو رطاشلا

 3 تدربطو مهتاك تطحما كيب :ليعم -اروظاسملا نكل سكر ج كيب دمت فرط ن«م#هو نبي والخ دا:
 م ا ذا ءااغانيسح ب يام دمحأو ىلادلان : "اغاليعمسا مهوكيب لد 0 فرط نم ٠ نيذلا 5

 وكلي نا ىلع مهني 1 .ةاوحانتو دسلا ودق ع هوأقطتي واغال ارائغت !!ديعملوناملف ي واح بولا 1 3

 4 اخاه دن ءناكو كسل .«هسأ تدب :يلااغارافغلا دب ءبرراوالا اوك امو مهراغاب او 5 0 2 '

 يلااويهذي نا كيب ليعم.سا مهلعراشاف لص ابم هريخأو اغا رام ع مييلع لخدف ثور الا

 عب اناغارب 5 ايو لاطب ااغادئاوبلطت فرطلاكئاوأ لس راك 016 وياج دمح تيد

 يف مهتماوجرخو مهءاربك اوناكو بزعلا يلا مهبابن «نييفنما 7-1 اغاىفطصوو ريكلا كبليغمسا

 لاطبا٠ 1 خا شاب ى حةشاقلا اوامع بياعاوب 1 1 لع ٍلاروضألان ءاوبافةم د ةئملا سكر جةعقا و3

 جاخلا ريسأو كرب ىلع هتبح ون اويدلا يلا كب لوعمس أ اهدحب مصيف علا و مكدو أ سه ىلع ا وأو داوأزعو 29

 ريخلااو رظنيلةيرارتخا نودثا قاجو لك نموتا وغأن يتثااشايلا لسراف ي حقشاقلا لعفب اشابلاا و ربخأو
 ىلعاوهمصواوب ًانةديشكلا يل مهن نامرف مدلل (براقءار مالا امابلإ لو سلا وعجرن مهيلعا وعزف

 دغيف ماشا اودعو واوازن مهبامث بورغلا يل ااشابلا دنعءا سعال ماقأ و ةذمكلا يلا مهباهذمدع

 "رق اة 1 زون يلعاوةشاو ةيعمجاوامعموب ىتانيف ناك | ملأف مهانب راحاواث توم ناورمالا اذهنولصفيب 0

 ةارقرذو كالذك ناكيف نامت م-نمدرف لكل تانامرفتساشابلا نما وبتكو تاقاجوتسلالع 207

 يف هتماقادعب هتدب ىلا نيثالثو سه ةنسهبدحو رشع شلات ظاويانباكس ليعوسا لزنو تاقاجولا

 نم هب وكر لة تيبلايلا اولخد ةفئاطلا لثاو أنا رح هقجانصو كلامو هتنفءاط يف مايأةثالام بزعلا بأ
 نادل روظف ربخلا ققحت مهد م ىلع سعالا م و فدكلا أ رطل نيتئاملاوحد:نا ناكو بزعلا باد ْ 7



 0 ؛ةزحةبب 1 2 00 4: ا "00 ال رالف 1 علا 1 00 1

 أ 31 كان ساجوك. لاب جالا ريما لزتق مارح فصن موةاوصا ابرعممتيحصاو ه.ءو ظاونا ع نأ غبت

 ٌ ١ هجولم وهو هيه ناو و لجأ ىو فيش اكناوصٍ سم !ةو هك ىبلا عن قتلا تطاشملا يف لزان تح داو
 ظ - قاطولا ولابهنو هناويصذخاو ملاسهمزوف ةلقىف ناكوهيلع حممرف لا هياء لبقا املا فشاكلا نافىلبةيبلا
 ٍ ميس 1 ذل نيكو ةماوك اةناطيغلا يف هع٠نمووه داو ذن طب روثك را !لزن ورقاقنلادحاو لانللاو
 3 | .افاليطوشيت نحوك هللاد ءاونيعو عوجرلاب جاخلا ريما ىلا لس رااشاملان ا مث ةدحاو ليف

 ع ' برعلا عين نامرف مهعمو تاكلللا نموهعايلا نم يدنج ةئامسمخ م متبحص كيب ليعمسا لسراو
 1 بربح ن لآ | كرأو ةدب رجالا مط ترفاسو هبذوأي ن هودب وخأو بع هب ند لاس سادعام مهناطوا يف ريمعتلاب

 | اسد دوعلاباذامرفاشابلامهبلالسراو دالبلا نم مهي رطيفامةدي رحتلا تبهنو ةزغ ةبجيلارا سو
 .ةدحاو لك يف ةطنح ح3 ناتاوا# نا روح ض 01 ءناكص اهو ناتةهاش دروهنا (اهنمو ) لئاطريغ نه

 3 داليلا تعما ستو ىضاملا ماعلا ىف لنا |روصةلرصمأ لاغ ةلغلارعسناكو طايمديفاّتعب بدرا فال ردع

 27 قااوةئامونين الثو سمح ةنسةدعقلا يد رهش ( يو ) نيرا نيذهدورويفبيسااود اذ كلدي

 م احوربتعلا نيماو ةيقينصاغا ىلع كا ذكو بزءلالاب فرءىذلا ينمرالااغا يلع ةيقجنصلادلقت
 ” ادختكو نب رشعو زينثا يدقلا داتعملايفاوناكواقحنص نب رشعو ةعب راد« قجاند كلذب ل اك ا
 0 لال امارك |ىنءرالا كيب يلع هادخيتك ةيقحتمب اشابلا مركتف ةيردنكسالا ناطبقو اشايا

 ' هللاديعو رادرتندلا كيب ليعمسا مهو كيب ليعمسا عابتا نمةرشع كلذب ل كف كيب ظاويا نبا
 8 . رارجلا رادزاخكيب ميهارباو كي ىلع يراصو ىدنملا كيب يلعو كيب ةزمحو دمحم هوخاو كيب

 _ | قلم يااا تنو نمو و مهرشاعوه»و لا فورعمل اذهثي ىلعوهطو كيب نمحرل اسمعو

 1 ميهارب 0 ءالاوريدملا من اقو ريبكلا مساقو ريغصلا نكد هك راو ركلا كرر كل
 7 كليب ساطبقعباتشو ساطيق 0 0 :ىفطصموهوص)مدباتو راقفلاوذو روكسراف كب
 "و وج ناجح مو املسلا كيبد ما وكم دم وهو راد رثذدلا كيب لوعمسا نباو ريبكلا
 كيب د ةريحبلاو كلب لرعمس ع كل داقتو ريشعةعبرا ةقثيلاولا ميهارباو
 009 1و رد ردندلا شاف | نءا كنيدمحم ةررساو نيعصلا كيبمساو فيوس ينب هرسعالا
 ل هلق ةسك ارجل ةيواغا نمهلزعد-هب اغالبلخ ةبب وياقلا يلع سبلو كيب نةحرلا دبع
 | ؛ااغا ني سحدإقتو ةيكشتلا 1 ةبواغا نم هل زعد عب ة فونمل ةفودك كب ساطيق

 رثث !نبااغا دع كب ليعم 1 سدلأو هن زاخا ىلع ىملاولا كلبإ مههارباو مويا ة فودك ىلا عياناغأ

3 
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 لخد هَ نيربخلا نم ققحو هنادودوم طيغقهدجح افةدب رجالا كيب مهارب ار فاساملف زاب رطم هاب

 اول سرأو هيلع شيتفتلاو صحفلاب ىن.صلاو يالا ةبواط ىماف سكر كاذب بغا لصوأو رصمملا
 لصحامي ةلودلالاجرأ تايتاكم كلذ لبق للسرااشاب دمت ناكواشالالوزنب و هوقعاع ارض < لاحضرع

 هلام ءت>عص و ةاذدكمو ربب دي رده ىلا اديدحا راواشاب ىلعاو:.ع نإ رضا ضر عل ص وامخن لصقل

 هةر اوثلادالب : يلعان اول- ينش يبأنباكيب دج ا هاعج ىلا سك فال ةبرالا طاطب ىجاقونا دوق

 هئامو نين د دانو ةسءحةئس ( بجرربشف عقاولا نيسامللا لو يف ناش ابدحتمايأيف ) ثداوحلا نمو )

 ءاسنلا ن م برس ج رخو السا يجحا ون يف مسنلا قاس ةةسال الذ يف ةداعلا ىرج ىلع سا.: :لاعلط ) تأ و

 نوجارس ياما ةءاعماهعالاط ا ان يا

 0 ردا جامل قر ا 1 1 مكد> ةر 0 1 ارفظا نا كا

 اولاق صوح تو صوج مأ ز> عاضامة لح ن هو ربك الان هءاسنلا نم كانه نآك نم م عيمجو بلا ةيشب

 اهاححصاو 2ك طادا كانه ناك ن نهةلج نمو سايك ١ اس تشيلاو اك ّئ ةعسأ هك ميقمأز رانا

 ةقدانبو نما وج ا ناعفيقاط هسأر ىلعو ريغص داو اذ ناكوامهماءامأ وذ ارا هضبة نمةأسعا

 ند هت سايل اود امتاخ نمو لاقت ةثامعل راهنزو دقيق دنب بهذ لاذلخو صو> روأس ايو

 ا شح طر ؛ رس ْةْوأ وأ لك يف ِةْول ٌواةكدشلا نم نيعلكىفورفصالا بصقااورغصال ا ريرطا

 ن هث :داكلا هده تناكو نبهذواهج نرتثسلا بانك 0 نوتايجرفو نهرزااوذخ او

 ةرككم ل[|تاذاملا انامرف هيج وه ىلع وز اراعالا ىلا نادتش رع ءاومدق مويىفاثيف نا مثثداوملا منشأ

 لتاربش ةطالهااور .ةحاو ةعقولا ليلا او. هذف ةباولاهذابهدواوياولاهثي .>ءدو هجوتي هنأ ىلع

 ع اوضيقنةراملاو زيحارسلا _سرايذلاوهوةرطن هلا ركض اشأبهدوادءبءار هللا ن . ةلعقلا هذه نأ

 ىلاولا اشارلا سما و ةياقرعلا يفء ارفظطاوهباب فهشابو والا فار كافر دل ءارفخلا

 كاملا هوفنواريثك الامهتماوذخاف هاب هدوالا لءف نم كاذ نا اورقاباذملا لا اوأراملف ميمأةعلي 0

 دروهنا ( اهتمو) ريما نيكريالو مويلادعب ناطيغلاي لا نيهذيال ءاسنلا يلع ىلاوااواغالا يدانوريق“ ٠١
 الك نيت عفدب موس صو دب ىلعو نيثالو سمخ ة سر الاعب هر رمشع ع دباس ىف 2 .هورلارايدلا ن :.ىاغإ :

 خراتلا اذهلبق تقرغب «”نم نعاضوع نيمرحلالالغلجلاب دنهايك ص اهباورتشلةدجةشابىلا' ٠
 انك نا ىلاذي ربلا ىلوخ ىلع م يال صو وهعابتاهعمو ماوشلار اند «مظعر جاب اغالا كاذ ةب هيصرمض>و»

 ملاس مهيلع ل 00 اءالا مىقرافونامألاضرا اولصو مهنوكل ةحار مط اوز خيل اول زنق جاحلا هرب ىلا:

 دمعاالنوعيس ( تالذةل>نمو ) | قب رطلايف هنداص نملك كلذكو مرعمامذخاومهارعف بوبحنبأا 1 ٠
 مهن هلصحو نيد ءاقسلا لابو كيبهللا ديءلات كل ذكوهلزت٠ ىلاةحلولان نهةريخذ ةل حم كرب نهرا !ْ



 6 هرب م

 كيب ليعمسالز زيرو ينم ءاضيذلاهخي راى ينغلاد بع يلجد أ اهرك ذاه-رش لوطي تاحلاصمو:
 8 نالصأو 3 رم علان راقنلا يذدني يلع ةلفغنيح لعةملقلاب هولنقوهولاتغاو هوباخ تح مهياعارفاظ-

 !ّ هللادبعل 5 ةيلع اولي ملةيشإ واط ادختكا أخا هللا د.عواج رج كيب ليع سا هعماولتقو مرعم نءونالبقو
 مايأيف( فلو ةئامو نين الثو تس ةخسيف ) كلذو رازها نباكيإ مد ءارباو ظاوبانبا كليب دمحي كيب

 ” ةينجدصلا كيب لرعم التاق راقفلااذاو داقومهمجا رترك ديف كلذةمتنيف ًايسوروك ذملاا ناب دمتةيالو

 ١ ىنطصمهيلامغنا نمأر وهظلا يف مهيمأ ادب وي راقفلا نمالماخ ناك ن ميلا مغن اوةيفونملاةينوشكو
 ساظدقو يلادلا كب ل.ه.ساو يراقفلاريكلا كي ىل ءم- !نباوهو جالا ريمأ كلوبدمتو هلك
 5 واع ن٠ تاوغاوقي رايح > امهفالخو رالز رق كب ىنظصموهديس ن ناني

 . ىلارفسلا لعمزعو يك ا طايمدلا ىدتقأ ىنطصم ل-ءجو هلاخاو نزار تو هز وءامظن 2
 شي واجدمو ادختك بحرناكو ةيرراقفلانمرك ذنءهتبعحو لذاح بكو هيف بكرو ةسفومملا

 ىماوقالا عمي 0 1 و نيميصح نكد سكرح كيب دم تدب ىلا نيهجوتمةيدوادلا
 اعلا يع لا ارظنوا ل ا |ابةماكلااملطو :

 ىك رج يبعالخداذو ظاوب نب كب ليعمسا ىلءامحر و امهجا زم ردكستو سك رج ىلءامرطاخريغنق
 ب راقفلاانلتق لالا ذه مادناالا ةوءاياراعما ربخافامطاعفن ا بيس نعامطًاسف نيل عفن :هامها رف امهيلارظن
 لالش يقف نأه صو هب قدراجارسهعب ف ظون نالبقو نالصا لتةب ني هلا مأمن اري ن وك. لاف
 تبروهذ ةحئبطلابهيلعع زفو 3 ريل كاد عما عر حاشم ينيصلاثدحأ هروضحي اءامد- :هفدعقملا

 بيعنالصالاَقذ أهدانز عفرواضي أهعجينبط جارش دل كلذ ج رخاف هنلخ ىف هلا ير همام نم جارسلا“

 مدلامدلا حسم و 0 با كالذون ال .ةيف هن نبط ىيهلاضيأغرفو هناهغزناف

 بلطو ةعلقلا ىلا عاط س ؟رج كايبدمجنا مثنيتوبانتيفام تود ىلانيلوتقملا اولسرا اواي ويخا ردك

 رطاخ لج رل ةو اشايلا عنتم ءافاب راقفلا ن٠ء4 م نمو راقفلا يذىلا اهاسريةدي رحت انام رذ اشادلا نم

 علطيملو هديب ىلا لزنو سكرج > ماقث هلتبانامرف كللذ دعلا ؟كع الا ىك مكعالطاو رك 23

 ةءقدعا :ص مفر باموس مز ربااشاللا قانخ قاضا اف اشايااو نيواودلا اولمعأونا وبدلا يلا كلذدعب

 0 رج ىلاربسحللا غلب و هيلا باهذلا نم مهعنمي و كاذب ةياقاجولاو خياشملل تانامرف بتكو سك رج
 هولزأ اا اناا اول عؤةملثلا ىلا وح وت[ زان اوتمتجاو ' 1 وأ ترو تايعمج لغو صال كراك
 عب رانا كه ل هدم تاكف نو الثو عبس ةنس ا كلذناكو يلادل نباتيبيف ه هوبات

 ىلع ةديرحتااب انامرف هنم اوذخأو ماممئاقءواعجو هيلع عل بنشيلانبا كيبد# لام راو تاونس ٠

 راقفلا يذلا ربا لصوو ةيفودملا فشاكو ركسملاريءأ روكسراف كليب ميهاربا اولعجو راقفلايذ
 دو دحأت بيلا يفخر م«ييلالخدوذاال ايف هفئاوط عزوف هيفا كي ينطص٠نه هلص>اكاس
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 8 انزيم : 1 1 مل 7
 7 7 دينا نيو هاد مقوي ا: ني سيوبل نيكزم كك 0 5 9 1 "1

 ام هليقرلا 1 9 اثدحاس ايتافل اة 5 انينايلصلو ." 4 كايشنزبل 2

 5 1 2 1تعافج
 1 0 0 ل
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 سك فال | ةغإ رآةلودال لمتو هبذول» ند 0 ودلا ةمدخ يفاككان ناكر كمر 0 قت
 ه>و رخلبقناكو كالذي اهوباحاف هفضل د قرت لح يلاوةياونواشابلاو كب ليعمسا ةلازا ىلع

 هدنعىّد>او ة هيفخ هريض> 0 لال سراف شك رح كب بدم راضحا لع ربك ف 0 . مماق ىصوأ ريقمنم

 ىلع لع ض.ق 511 ف ل هروذحدنعهلاوءسرو يعاشلا جاحلا ريمأ اشابجراو:يءةلوذلا لها نام

 عجرو يدخن :طا كيب يلعادعام هن هب ريشبعو ظاوبان ,' كيب ليعم سا تق ىلع لاحم هلق و هيسأ#ل واشا ٍ :

 رصشا اب ىلع سن ر مالا ةعموأ هالبجحر كك كعواو رادرتندلمعو رد.ىلا بنش أ نبا .كيدحم 1

 ترئاسو شب رعلا ل انثاب بجر لوصوب ربا لصو مايأ دب ورسعالا كيده اى لاةيماقممتاقو فخشوا ٠

 رمد ىلا اشاب بحر رضح مث شل رعلا يلا اشاب س>رلودود :«كلذو (فلاوةئامو نيثالثو ىد- ءأ

 هثدل زبن 6 هرادب زاخوأ ا م ذ ةداعلا ىلع ي 5 كتغاادهلا ولمعو

 يب ماةعاشإب ىلع ن ذدونأ كاملا ااا اهذءاسوا مل اذهسا رعطق م ةباسح لما م هرمأ وى بانزو رلانو

 دش هلرمش> | متهنافلخم عسي ح طبصل رماو مولظ | أب ىلعإ هربق ن لاا فرع وةفار ةلاب يو ادياطلا راع

 هللاقو هب ىلتخ جام هراد باب يلع قشي هاوأ ند هلكو هل لعا دانلابىلاولاواغالار ماوةيححرل ا

 يف نوذش برءلاىلا ل سرت نا كالذيف ىارل اهل لا ةفهةعامجو كاس ظاونانبالت :3يف رب دنلاو لمعلاف 5ك

 فسوباولسرا مايا ةرشعدعب وكيبهللاد_.عمهاواسراف كلاذب مكنوف رعي نواس ريم هاف ةشاشولا قرط

 دنعن ةياْات'غاهطو اغانمحرلاذس.ءو ادرج كمل ىهسأو كرب طاوبانباكمبد#مو رازيلاك ْ

 ةرامادإةنو روظاان ا كلذ دنعو ةيثإ داجلا اددتكرادرتفدلا كم لع سا لتش ربلا نمنوارام

 لزءوهروماربدنادعب ربظم ردم ىلا لخدو كارب ليعمس | ىنةخا لب م لو كاذاولفن ريبدتلاو يارلا

 عقاولا ةروص! لا هءض رعاوشكو هريبدب د فو نايز .ءادكما ينط 24ه ثدب 0 -ه ازا و اشاس>ر

 رادلام ن . نك ابحر ناكو تاكل 9. جمس 'ةمحرت يف كاذ ريخة مت: ىف اي ويمالساىلا هواسرا و 6

 ةدبرحتلا يعاهفرص اسك نب ١ ريشعو ةئام برضلا

 ةئملااشا, بجرنم باطةعالاب رقتساام دنعف (نيثالثو ثالث ةن-) يجاشنلا اذا دم ل_دومتث

 رضح مت نيثالث 6-3 رأةنسو ثالث ةنس جلاب ملطف لوعمس! كيب د محل ج 8 :رامادإةو ا ني رماععو 3

 .لاطلاى سوا اشاب ب جررفاسو ّك اوندلاب ' ي رقو كي ظاوب ا!نباكس ل ا وفعلاو نامالاب موسم

 لم الا نهي كيد هذاةسا نباو سكر ج كبي دم سفن يف نه ا ينطارلادقحلاو رفانتلا ع

 اهودقعةدقعلكو مه مدرومأ سس وسإ و مهلا قو مطاع |نءلفاغتي وم عاس وهو ظاوبانءاكيب

 .تايعمجو تامداخمو عئافو و رومأم ب ودانب ترجو هبارةدو>وه:-امسو هيأر نسجياهلح فرك

«َّ 



 بططاخو روك ذااراقنلاوذهلا مشنا ا كر كيب هةر ضحو يفابا |دخست كن دنح تام
 5 . قانغقاذ >يتح ارامادسه رز و هل ئافنم اي هيطعي ترا ضريملو دغر كي لد :

 ١ ليعمسا لايتغايف هضرافودلاح هيلااكسشو ةوا تقوىف نكرج كب .! ل ىلع لخدذ لتقلانمراةفلا يذ

 0 أونفوو ةيراقنلا نءةلايخةءا محو فترالقونال ا موييناثيف هءءذخأف دي رئام لعفاهللاقف كيب 1

 ' ١ افسوبهتبصو كبي ليعمسارف ناويدلاىلا علاطوهو ةلغلاقوسدنعةليهرلا قي رطيف كيب ليعمسالا
 0 سا رالامهنم بصي ف صاصرلاب بياع ومرف كيب ىلعيراصو اج رجكيب ليءمساو رازإلا كيب

 نمي وكشلا هصخدام لاحتض 0 كانه لزنوةىلقلا باب ىلا هترحدب نمو كب ليعمسأ حهرو

 3 كي ف وي ةبدكا ثاءلا ىلا هاسراو دا لايف نآفلاةراثاديري وني سفملاه دنع عماج هناو س رج كيبد#

 املف هو ةاو ةويراخن يلاناو سكر ج كيب د ئراض> اب تاقاج والاباطخ نام رفةباةكباشاب ىلع ىعأف
 هيلا نيهجوملا ف داصن ةل.هرلا يلا لصو وةرمساقوةي راقف هيلا نيمضنملا عم .بكر سكر ج ىلا ريا لصو

 ءنكمتيملو هلوح نهقرفتو سكر ج مزماو نورخاو كدب ا

 0 قد اريشىلا لصوىت ٍدحارئاس ل زي وةير كانلا قل رط ىلع بهذفهر اديل'لوصواا
 باكي ليمدسا تدب ىلا هولا ًاومهحال اوذخأو ملء اوضبةفةريزإلا برعنم ةعامجءاقالف
 3 هنأ لاق» 5 هب هيلعأو را شاف ي ن2 ا!نيمآ اددتك راد بع ناكو كي زاويا

 0 نيذلاركسلاعجرو ص رب قري زجيلا هاف اهذوة ودكم اء ع ةورف هيلع علخو يتب لخد

 )2 2 نءاضوع اقحنص ىدنهلا ادذيتك قلعةلودلا تداقت كريدمح ر كس هلارمءأ دهشة ءاو رثسلاب اوناك

 0 رصمىلا اواصواملفن اونح ريغ نمهدالب هلاوقأ طاوةامك اد. ةةكصا ا ارظن هوطعاو كيب دمج اهمو د

  ةعاخ يدنحلا كيب ييعىلعاشابلا علخو ةعلقلا ىلا عاطو بكرم * ىلا اباطامسرازجلا كيب فاسو هل لمع

 اقحتطرمهساواسك رشعان:ا اهظئافدالب طمساقئب ة' اعمعن ا لعمس تدل انا زو مدلل

 3 قالو ةداحت اصح ن.:الث ةن سينعأ نيوز كمال ظاو

 582 لدوو هوب ريخاروخاربم 00 2 جاملا ريمأةيسوأ عاب ةلا#ا ضعب عما و رجاشترب اولا ةراح

 90077 هتنئاطب قحتدلابكرف مهوب رض ىلاول وذي 54 لا تاغأم ميلا لس رافك ب ليعمساريمالا يلاربطلا

 ةثداحتناكو نيت ن نء.بردلا اورمسو نوعاتب ءاسنلا 0 كا فاعل هعاج مهنم ماولتقو

 نبا كيب دمام 1 وةنيزلارف رفس مسموم ناك (اهيفو) قير اوال ونبات ردلارمت ءاوةلوهم

 0 ةرد اهيسلاو يصانملا اا كل لرد اك :ميهأرب |

 ع 2 هن 'موفرعو ظاوبا نباكيب لرعمسا قحيف بيلا ي ةواةلودلالاجرو سس زولابعمتجاو ل ومال بساىىلا

 ٠ 2 ا رادرتندلاو ثاقاحولارابك وءارمالانافباو:لاد رظواعبةنطا#لا ىدارص؟هرمارمتسا نا

 ّ : 3 0 ال ءااان ماب يلعو هيب أك ؛لاقو كلامو هعاينا ميلكا راصة يشي واجلا



 دع مم

 ه_اظح يفامايأماقاف يرطاءد_:عرضحأوبكو مل لل ارصقي لا بكرو هلاحز غةنارطلا ىلع ساك ا
 4 باهذلاو لاجسءتسالاباشابلا نم نامرأ رف هيام ويلك فو ريكو نيعملاغالاو هءانصو
 00 دمحأ هيلا ل رأهتييلا لزنالف كلذ ن أ يفكي .ميهارب اعمملكتاشابلانا مثكلذيرىلا بال

 < يماقا ع نه نسحأ انه ىسولج هباوج يف لاقف ل احعتسالاواشابلا ل + رقبهو ربخأف يكلف مماقو

 عجرف لوصولا مطكرو ناك اةرشعلا يننتأت ىح لر الن ىاكأ |ةرشعلا يملا رة الا

 لاقو ا ا ا لادر ود: ا كيب ميهاربا يل كيبدحأ

 ةيالوب رخو ام ماب ىلع امدر و رفاسوبكا را كامو .دانم با بر*:ف وس

 لزتوماقممماق نشوب اكد ميار .ادلّشو ناويدلابا وعم +اف(فلأو ةئامونب ردع قس :س نع) رموم

 ١ ل ريال دوام دن ءةعلقلا نماش ا نيدباع ل زنو طاع 2 ورسعالا ارب دمحأ يلع ماخو هتيب يلا

 روذط>ليقا - نيدباع رئاسو زيك اكملاو مدخلا باب رآ راد ءلاترذاسو ُة كل : رد“ كسا يلا اشاب لعل وصوب

 ةحطلاصرومالاو رصم هي الو ىف رد ةإباو دات ملا مس رلا يلع ةملقلا ىلا علو اشاب ىلعرضحو رصمياش اب ىلع

 كيب زاوبا نباكس ليءمساريمالاو ريجخ لانتشيبأ كاي ميدا ل اريهاللر صم ةسايرو هك ك اسئفلاو

 ىلءدزا ءالبرك واج نسح عايش اوناب زءيجوباصلا يب و رحميهار .اوناظ يسم كدجادخ“ 5

 يابو بزكلاب اب: ءاسؤ رند مب ةالخو ادؤع < ياس مناع ةايد دن ناسلمو 506 ناهء معو

 كف راو ابا كي ل عد اةيسانارلاب لع ساق نين ال ةنسري كلا كي ميهاربباريءالا ثامو تاكلللا

 ن.اكيب لءمسال داو ةري_هلا نماويئام فت يفو ه 00 ميهارب نبأ كليب دقن سس

 ا 1 ةثالث باطن موس هدي لعو يجناق درو( نب رمشعو عسن ةنس ءرخاوأ 0 هبا شاد_ث>

 هناهوخأ لعق كاين لم عسا حادا وبانب اكيد ىلعر ودلاناكو داهطارخ-اريما مهياعو رصءركسع

 يلع هك و لمت لعج و ركسملا ريما! هلعجو ةيقجيةص ف ثاك دما دلقفرف للا يفةسفنرتسي الف لاما !فيفخ
 كعب دعباورفاسوقالويىلااولزناو فران ةردادلاورمألا "نو مهاغشا اوضقوءادديتك< يدنطا

 ( نيثال“ةئزيف ) رفدلا نم سكر جدة رضحو مهتيككاو رفاسو ماورالا ركسعاوكرداو ماياةثالث

 : ةبراقفلا نه ةعابج هيلا مغف ةساي رالهسفت تقاتف كد ليعمسا رص مريمأو ىفون كيب معرة

 احارس مط ذخاو مهل اهانم مهبذولي ندوناليقونالصاواغار رع عباتراةفلايذو كدييلا نيسح لمه

 يَ باشيلاك !ميهاربا داترسعالا كاي ١ دمحات قولا كلذيف را درتفدلاناكو 2 .هلاهللاباحيف

 هد.س لتفامراةنلاوذناكوهني 0 ينطي و هفطالي و4 ,اءيدبيئفلاةرانال سك رج كأ كيدمح ٌك ارح ىا و

 نهداو يناجلا اد: نس->را ديزاخ ىلء عقوف م و: اا كلذ يفاضي اهلدق كيليءعمساداراواغارمع

 نانو لمس كرش يلو هدم نع لولا سو رعلانث يف ةدحا دع: ك نسحه|جرخاو لدقلا ظ

 اننهلتتدن 200 راقفلا يذل هدها ركب هلع! ابظئاف ىف كيب :ليعمسارك اذيزا!د>:ك نسحردشلو ز 0 اونا
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 ا( كيل ساظقةلام لجو ٍلسو مهدنعلخداملف ةنايلخا نم 'ىشدلابب رط# و شاءودو كا

 1 .كدنامثعو كيبدمصماق كا دسف نايا نم مه هودارأام : ١ مهلحم ن وسلاح مهن +الاقف هئاقذر نع

 / 2" كيب ساظيقلاةف اهبيلااهجرو نيتلاىلا#م اقلع رس اههحالساءلقو امهءايخ ىلا

 ١) برعلا درطننةراقسةهجىلابهذن نو ميسودنعاوبصناو دغيف ةث الفلا مثأ او كرا كيب د ميهاربإل

 3 حابصلا يبا ونابو تالذن مهريخاف هئاقف ذر ىلا بهذو ماق مث كلذ يملا هباج اف مهيأ ءاويكراف مكتهج لان ونايف

 00 مولأسف روطفلاب ةيدب بزلامهيلا تازنف كيب ساطيق م يلاراش كم -وةهجصلا اوراسواول#حابصلايفو
 ا١0 قمو كيب ساطيقامأو رشالو رحالو برعال للا دمحيناءأو نم ايف يداولا مهاولا ةف برعلانع

 3: ملا هش !عهمهاسريو ىلب برع و دعس فصل عم ناب بيبح نبأ يلا لسرأ أو رموم يلا ءجرهنأف مع

 2 مهاربا نيودنيب ةيدقةقادصل نابر هلا عج يف بيبح نبا اكلت واتقي و ميسو ةحانب ةءامجلا نومعدي

 ندو كاوتاطو وع رب مريخاف هلل هلل _دكحردمل مهنع فل نك دانجال ا نم لجر مط رضحو كيب

 ممر حصو ةرارس ادعم دل [اول روك ؛ ليعمساو كيب فس وبو كد ؛ميهاربا بكر فر 5 م

 نوعاط لصح ( ةنااءدهيفو ) نيملاس م هز زانمىلا حا ا.دلايف اودعو كانهاوناب و ةيديزلا ةلايخ

 نيدباعلدوو ة هر 5 الايداجرخاوأىف صق 0 عبر ةسغيف ةصهاقلا يف هوادتبا ناكو

 اذلتو كرب لدعوساو ديس نبا ىلع ماخو ماقءماقراز لا كيب فموي دإشو ةيردن :ىسالا ىلا اشاب

 ةم.ظع ةمدش كبب ليدع“ أهل مدقو موه داش ءارمالاريضح آوةيلداعلاىلا علطو ي + ل اشا_لارضح

 موس صم رميضحو تايفوشكلاو بصانما مدلقذةيمساقلاةقر ويلاه, لق لاهوهب ص: >او اذ لاذمخأو

 م ناديما رشك بس اطقلتقيذلاوهاذ_هاشانبدباعو كيب زاوبا ل كيب ليعمسال جرحلا ةرامأب

 ماقاو مورلا دالاب يلا ه ديس لتق دعب هعب ا”شماطق كب دمت ب هو كيب سايق رب يف كلذري> ىف اي

 ىلع يراصو فشاكه ناد عدإه هتيالويفو هتمح رب يف كا ذريخيف انهو رمص٠«ىلاداع مودم كانه

 تاغأهجلو اغآنمحرلا د ما مه.دلقو هبز اوباةعبرالا قجانص فشاك ل يعمساو يي .رالا يلعو

 0 :هىبأ كي ميها ماجن نهو ةيدنلا ريك كبل ر 1 ةلح

 هخنسو نإ م 0 نب 5 1 اريمالا» ان ملطو لاح ارق و 0

 هدب ىلعو لوبمالس|نماغأدرو د نبي رمشعو نا ةنم يفور ءاخروع اذسو نامأو نم أف ني رشعو نع

 سكرج كوب د# ىلعةيونلاتناكو رداقربمأ مهيلعو يرصللر علا: نءنال 1 هن الباطل موس م

 هرادىلال زو ناطنقلا ك1 ةيارم ومالا ماخخم موسرملا ئرقو ناويدلإبا وعمتجاالث رييكل ١

 نال فيلا ةريثك ق جان ىفالذ كدنعهل]وَد وكلي ميهاربأه دي سيلاول رو ناطفقلا يوطف

 ةرشعد الوصواغإ ًاءاطعاف اهلقتافاسكو 1 وشعوب الاكل ب دجأةبحدللا لسرأُع هرطاخر دكتف



 ا
 9 0 0 ظ :

 كلذ ”ىرقو ةنداهلا 0 ةوقسوارفسا يرصااركسملان.فالا ةثالث بط نيالا موسم اضيادرو ( ةدعقلا يذرشع ثلاث ىفد ) رصمةيال و ىلع اشابالريرقتدعمواشاب يلاوةيئادختك ىلوتو ىدقتايئابلادبءذرو ( لاو قوز ءاطا ك1 م ساطيق عانت س نيدو 3 3
 ناويلس 0 اكلي ,ناعع ءاضوعرا كرم قالشب فورعملا كيب نيسح وسل فعمل 'ةرمذج ناودلاب 2-0-0

 مرا ل اوايفرذاسو لاذشأ يذق هلل ذمراب كي 8

 م5 فلاو ةئامو نأ رثعو سس ه١ 0-0

 تهتئاو شماطق كدَدَح ةيحص رفدربش يف جاجملا عج روةني زاخا لادء تساي / اغااضيادرو 0

 0 00 1 رك ون دحللا ادد: نحوك دممو كاب ساظ.ة يلارصصمةساير 3

 اهناف ةلدلل 6 اهمراعمدل ون 1 بانذا ا زاوبا 0 1 2 -

 فدسوب هدنعناأكو هوريخاف روح اريد ارحبص يفرضحو ا دايت دحااو بهذو ة.-ولاواودبب 52 :

 هل ترجو كلذ ل ءفن ةيحا :اماقماقةي ذد يبا نس> ديل 4ع ءاعرأ شاودن , د نكشو هتطالفرازحلا كي. ]ً

 ريهالا ناسأ 0 اضرا الا اديهذ :رعستك هنأمت مى :ايامف بيبح نب اة جرت يف رك ذتس رومأ بهي :» نبأ عم

 ١ لاحضر ءأا كلذ ل سراو موينلا بر داوعطقو يداو |١ اوبرف رح خا"افعضلا برعنأ يفز 5 :ى دي اروصت»

 : كريب ؛ساطبق علطا ف ةارقلا ريد :> يراكباة بح اما لا يلاهإ سر نر كه: كلا دصأت ة ةيحص

 كانو ء'اعاوأ رس اا ع سم ال ىقاب عمم كاواذا ايلا ا حءص قف 35

 املف مرعابت و كن زاوبا نب او كبف دوي و كسي ميهاربادالب ناولح نهد .ل١!لؤبامو ةيعماقلا يف 0

 روظاف نيرضاحلا عامسأ ىلعهأرقوناويدلا بتاك هذخافلاحضرعلاب ىراكب لا لخدف ملحم رقتسا
 ا ناو كورت ون اطاسلادالب نوب ر<نيذلاديسافملاع ءالٌؤط َظ بعت لةوؤا

 دمحاو ةقودكلا] تف , وس ين يف كل ب هودناق ناكو شءاطق كيب د توك نامنعو 2 د ساطقو 3

 ممايحاولسراف اولزت ونيط افقاشام ءلاموماع ماخ كلذ ىلع قافنالا عقوأ مأف ةريحع., ]| ملقايفرسعالاكي . 8

 نامشع عم كيب ساطي ,5قشاو مهم !.كاولزتو رصملادعب اودعوتةزيحلا ريب نأ ا < يلا مهكاطمو 2 2

 0 لاعو ٍ 00 ١ 0 أ نونوكب وبرغ هادا 0 م كيب

 معاز ع ة5نيذلاةب راقفلاراث 0 0 دلل مهفن رار 0

 ميهارب لاق ناويصلاباولزنو ءاشملا< تقو كاذو لعاشملا اود اودعو كال ذاواءفامل 0 دنا ارطلايف كس ٍ 5

 بفذف هبا انكلا كف تنآهلالاق ك كيب ساط.ة دنع بهذ انباو» ووك لطم انف او كن "بمد اكو



 538 ع 00 0 ْش | 0 2

 0 1 دعف ةيركنبلا تاغاوث الثا ة .هابسالا تاوغابكرو رك اسعلامهياع تكرم مه سمأ هقافت

 0 2 تحتفونامالاو نمالاب اودانوهناكمىى ا لكع جرو ةيعما تق رف كالذدنعف لإبلا اوفاطو مهددعو

 . * مهنءاوفعفءاملعلاو خماشملا هيف عفشتف ىفارشالا رباك | نم ةنئاط ىف ىلعءا سعال ا يئار عمتجا مثنيك اكدلا
 - لقاولطر فصن رادقم هنم ةعطق لك ةيفوخ ادالب نمامشعو ةنسرس يتب رقب جل“ عفو (روشلا اذهيفو)

 عيب نماث سيلا موييفو) اسانا تلتةوةرحانلا عرز نماميظعارادقمتقرحا ةقءاص تزن مثرثك أو
 ١ رك اسعلا تريضحو و زغا نينيعملاةبحص ركسعلاب قالوب نماغا فسوي عباتك ب ىنطصمرفاس (لوالا

 ِ . يلع مااوعضو رصنلاب لوبهال_بامىلا اوداعااو كيب ليعمسا مرادرممةبعص وةسوملارغ سيف اوناك نيذلا

 ع كان مهسوريلعو رصمأ ولخدو لوبهالساب كيب ليعمسا مه ريما تامو مه ة مسج «ءامعيفاثي رع

 0 اهنمرظأ فصاع حي رب ةنيترف تجرخ>بورغلا لق (:هند رمشع ىلا يفو ) تاحالشلابةامسملا شدرلا

 . حاصلا لوصح 0 ) يناثلا عسب ر ةىغيفو ) لزانمضعباهنه طققسووملا

 ١ كثلثلا مهاو ؟رتو ةقفنلا يثاث مهنه اوذخا اومدرالو يرصملاركسعلا عوحرو وقسوملاوةنطاسلا نبب

 - يجق درو( هر ولاول تاك ردلا با-ص اوةيراد رسال يط يتلا كم اولا ن. يتارتلا كلذكو
 ' رازجلا كاب فسوينء اضوع جاحلا ىلع اريمارادتفدلا كيب ساطيبق دلت موس هدي ىلعو اشاب

 0 ءاشنابرخا م وسرصو علا اوسياوكالذ اوأثتماق اراد رتفد باشي اب فورعملا قادشب كيب ميها ربان وكي ناو

 7 ةيناطلسلا لاومالا نماسيك نيسةو ةئامةكه ىلا اوزهينآو نيهرحلا لالغل مزمقلا رحبب نيتنيفس

 مهما اكشو عءايسمالاب عمتجا كيب ساط. 6 نيسح نبا كبد دي ىلع نيعلا هر رام مسرب

 نيسمكهدعناهثماوءطواثايلا ىلع إذ اوذرعؤ هنا مو جاخامز رز اول يلءا هجن يعتسإ م هأردلهجايت>ا

 7 تافاجولا نءاهول د2 ثاذاوضء) ناو ةلودلا يلا اهمياس:دعبا أش يف ضرعي وةنب زخلا لام ماسك

 7” لخدف اشابليلخ يمس ةدج ةظفاحل نيعماشاب ماشلا قيرطنم لصو ( ءاءرالاموييفو ) اهنعالدب

 ” مهيد لاةنالابةلهملامجو ناهي .ةحراس مطل اع ةريثك ةيمور رك اسعوةميظعةبكبك يف ةرهاقلا

 7” تاوغالاو ءاسمالانم ةميظعةةئاط ىف جالا ريدا كيب ساطرقو اشابلاهتافالم“ جرخو قراربةثالأ
 0 كلاوهدقو الئاحامرظع اطامس كانهاودنو كلي نسحم قوردملا ظيقلاب هولزناو هولياقو قجاتصلاو

 ١ يقوتملا كلبي ليعمسا موحرملا ل زنجهولزنا نا يلا ميظع بكوم يف ةنيدملا ىلا اولخ دنا يل همداوراسوالويخ
 اضإا ميظءبكوبجرخو هذيراتةنس جر لع 1100 كانه لزيإف ىف حل ارا وقعوا

 ْ 00 كيبدمح نءاضوع احرجةيالو ىلع رسعالا كيبدادإق ( نايهث فصتنهيفو 1

 ْش [ عبرا ةناس ججأ ار علل طو هديسنعاضوع شءاطقك 0 جملا ةراما دياةتب صادر» 3 ” شماطقب

 ] طم اج .رج ةيالو داو ارسم اب ساطق لءف ند كلذو نيرشعو سم ةنس عدجرو نير ةعو

 1١ ةيقحنصلا باغ يلا كيب مهاربأ عباتسكر<فورعملا كيب دمحم دإقت ( هنيرشع سيرا موييفو ) رالزق



00 
 هلق :

 نأ عممار ١ وعجأورادزتفدلات ؛4تاوغالاو قجان_هلا اوعحورارق ' مدلرقيمل كاذءا ىم الارق .
 نااغالا اويمأود إبلا نم ظعاولا ثللذ نيو مهةح نءاوجرخي وقاج و يلزم ةيصقلا ونلما و رات

 ةحييض ناكاملف طنسلا نه هتكسي نمد رطي وديا عماج خدي نأو هياعضرق مم رود
 ىلع شتفيو ضحنب لعجوا دحأ .نماو د مفدي ؤملا عماجىلا ةيشيواجلا لس راواغالا بكر مويلا كلذ
 كاذيفو ) ةنتنلا تكسو مهضعب 00 ابيلاهاضرأهب رفظ نم نييصعتملادارفا
 ؛غ هللا هحر يزاحلا نس> خسشلا لوس

 الوقامف اللبهح ىدبأ ** ض ىعأ دق قدص جهنم ن ء + ظعاو ام لحدق ردم

 ل مهم نيدلا ماكحأ * تاداسب ”نظلا ءاساف * ضوجنالا- يللا 7

 م تاماركو ** ضر ماريسلاب مخ * كلنا نف انل لاقذا

 ضقنيالكح مهب مو. * 0 ع 0 * ضفر ' ممرايز توملاب

 00 يتش تافارخو * ضرع علط» يداهلل * امفظونلاح والا يلعو

 ضرح دق ر رسملا| ائيلعو +« يلعتساو لغوتساوالغو »+ ضرّشاعرش تهاف نأ اهب

 اوقاطنا اشابلا وحن هيو. * ضيقنهيفام تك, ىك * ارهحا وبهذ ىذاقلاىلاو

 ضينتساواعاولا قنا *# اويلطد ةام ىغمأ م كو ض ىعأ مهنعامو عاتر 8

 اقدص هعم اوماق نذاف * ضضحتساوكُم ؛اوأ عمق ين* ا

 ضبرتسادةيزاظاهراعو # لتق لئقورف ظعاولاو * ضرعءتسا نملك اولازاو

 انسح يمس ن.يردبلاو + ضرما بيع خرا هلو # هتتؤمأ هللا انافكو
 ضغبانهض.ءرينادعب »*« الف ناكاذ هب ناضمر »* ضفريوأ قفان نموعدي

 1 1-6 فلاوةئامو نبسثعو 0 ,راةئسمرخملا ثااثىو 1-0 ْ

 4 رجاشت ( هنماثيفو ) وزغلايللا ةيلرصملا رك أسعلا ن. فال ! ةثالث سطو ىتاطلس موس درو

 50 لاك هابل 5 رب عم فيرس

 رشالاتماق هرشاعموي ناكاملذ لتاقلا يلعل#تقلا اوتيثاوناويدلايلا هب اوعلطو توباتىفلو“ قمل.

 0 اكدلا لفش منو صمأيو ةراجلاب نيك اك دلاباحصا نوري اوراصو ةرهاقلا قاوسا اوافق

 ةججلا موي كلذك أوحبصاو م هموي كلذ يلءاونكمو هنوب رضي ريما نموا ةيعرلا نمهوقل نم 1
 مهماماو او>رخ مث ينيسحلا دهشملاب اوعمتجاو او ريض يلرصم يرعب نينطاقلا فارشالا اربخ اولسراو ١

 أملف مهومزه٠مهود رطف حالسلاب هعايتأ مهاع جرخن رادرتفدلا كلب ساط.و لزمهىلا | اويهذو قريبا

 نزولل فلالا ف ذحبأرقباهبهلوق
0 

: 0 



 معا (ه] 4.0 :

 حوارا ةالصدعب ار اذ ز> عمم احلف ناضمرملا.ل يف هلي و زباببءا رقفلا فوةواشيأر 5

 ن .أنوأوقيمهو ةقلعملا رك الاو خ وجل اوءطقف باب :اينونغينيذلا برهنةحلسالاو تدب انلااوققوو

 باحويوتفاومإ ءاكو ظعاولا كلذ لوةب مهو تح او رغزأل ا ءايلعلا ىلإ يناثلا ضع بهذف ءايلوالا

 يلعهراكنانا و تولي عطقت ::الءاذوالات اا 0 ىنيالادحأخيشلاو يوار 4 :ادحأ ع حج كا يمياع

 كات سانلاضءبذخأو كلذ نعهرجز كاملا ىلعبجي و ز ومال ظونحلا- والا يلع ءايلوالا عالطا
 فالكاو ةاكدلب ءاملعن 0 و بضغاهأ رقاملف هظعو سا يفوهو ظءاوالاهعفدو ىوتفلا

 ىلع ىفدعاسي ن٠. ؟ك.:ه لوف ركسعلا ىضاق سلجم يف مهثحابأ و معمم ايت ناس رآقاو ّ اترك ذام

 ١ انامل قم هيام عمت جاو ىد ركلا نءلزنف كفقر اهلك عم. نحن ةعامجاهل لاقف ود ارمني وكاد

 مطاسو ىضاقلا جعزنافرم هءأأ بي :ر ةىذاقلاتدب لخدناملا ةرهاقلا طسو نم * مح سنو قع ل 0

 ءالؤهاوذرمصايضاقلا لاقذ مه هرم ثم دعم 17 نييتفملاراط امل طو يوتنااهلاومدقف مهدأ صنع

 مي تكتنا هنماوياطفةلطاب  لاة يوتفلاهذ هقلوةتاماولاةذ كك اوءدعمسنو م هر ضخ مث ع وبا

 هونرذؤ كااذ ما لاقف ناجرتلا جرخو مه زانم هىلا ١ 0 ةخ

 مو يف سانلا عمتجا مثمهدأ يم بس د مطبتك هناالا بئانلا عسواف هكر ىخاقلا ينتخأو

 نءنواسا وذخ اذ ظعاولا طر ضحي ملذ 0 ىلع ظعولا عامسل دب 5 رشع ءاثالغلا

 ند سانلا اهي | ا 5و ممن هلجر ماقف طع ولا زو هنن ىغاتلا نأ : نظاميضعب لاقذ هروص» نم 25

 ىنمويضاقلا ءارا ملف ىذاقلا س ا ىلا مهب ىذوذ ريثدعلا مط اهعيتف .5 ىد مقياف قطارصتي نآدار 1

 0 0 كلم لع | اواخدف نياقلاالا ي ق.؛مودوبشلا نماعن درو فوحلا 1

 7 مهانلت ةالاواندب 8 0 اقم ومس تح انوا 2ع ل 01 10 نيذلا ا ا

 0 نادال نبق 00 10 0 نا - داقلا

 نارا 00 | ا 1 1 1 دلحأو نا رتلا 7 2 0 0

 راضحادي رئاولاقف مهدامنمءال وداولًاساا م لاقو بزعلا| دي: كوةي رجكسيلا| دتك يلا اشابلا

 311 واللا ولزنومهدار»لعادلر ويباع ٍءاامهاطعأف هيأعوب ام | اميفانذرش عمافجتأ ىف ءاظاو يوارغ نا

 لو: هذي دودي وأ ا يف مهءامتجا ىلعمرضركو مىظعي راصفى ةركلا ىلا هودهعص ظعاوااباوت 1و

 املهباق اثابلاامأو كلذ ىلعا وقرتناو نيلاجدلا عفو نيدالراصتنالا يلع مهضحو يضاقلاىلا مهتيدمحم

 ن٠ ةماعلا هلءفامو لصحام مهفر ءل كم - ساظ.أو آ معازبايلا ايدلروب لكرأ ىدارويبلا ف اطعأ

 1 ملف دم. | نمرفسلا يلع ى 25 اًةلاوان آتءنعدقو ئضاقلاو نان ريقحو نئفلا كي رحم دصقو بدال ءوس



 ديزمنماب ياعسل #* ةفمينش ةعيظف د_علاىلع ةلزا * اره 28 0

 ديدشلا تقملاةباغو #* افطناود وخيف يأ ديم يفاشاب لياخ * اه رات يفت لاف

 دب رملا رهق هب روم ند ىردلال) انو

 هريغو خرفالا دحاو كب ظاويأةج ر يقاهضمب 1 ا هةن دا ا هذه صوص> يف كإذ ديغهلو

 نيرم*”عو ثالثة: ةويشر اراد ةعلقلا ىلا عاطو رص» يلا لصوفاشاب ياو ( رمح :ىلعىلون مث )

 ةريحبلا ةفوشكهودازو ةيفح: د كيب ميهاربأعبات 2 دمج ودلق(لاوشيفو) فااوةئامو 3

 رصءىلااوت ًانيذلانيدسفللةر اوهىلا :ديرحخ عا رخاب مسراشابلا ل وصول ةءاقمعاق كيب ةوصن اةنكو

 كي دتدي رحتلاريءأو فاشكلااراتقو ميخا اوبرخأو هب اوعجرو ىديع هلا ك كيب د2 ةبعك
 هَ راتةةسرايبلا لامن 5 قيضنى 0 م0 | ةنالث ىركسم لك اوطعاو ىلا ىطو شءاطق

 بايخ رار هلاغغ 1 يضقو نب رشعوةهب رأوني رس :عوةن الت :نع اجرج اح كيب دمع نوكي ناو

 كيب دم فرط ا هذ طوسأ ىلا لصون ا لب .ةلاهجولا باط ثراث ”الاملا

03 

 1 32 فئاو طتإب ردو طولت 0 مش قافدنبااشابهدو أن يسح مه: هو هلزقو يد. عصأا

 اح رجىلا هةروكاو راسو مط عقوأجهو ريخاف نس> ريمال'ةيح ىر#ةراوههيلاتت 1 قرفلا للاي ٠

 طا لت وا الانس راسو وة نر كدا ل < ءيرقانامزفز رباو ناويدلا,لزتف .

 منه هودحو زم لكو مه ءاوفتشاو مونيد أوطو مهعاتمو مههان عأو مهيشاوماوب موىرح ةراوه مهيأع ١

 كيب ميهاربا ياا ؤجتلا ىلبق ةراوه نأ مث اج رج يا عجر مث ص وق وأ: * لا صو ىتح هريس يف لزيلو 0

 كلذ. < ديعصلاك احيا وتكمو نامالا, كليب ساطيق نماب وتكم م ذخأ رن . نا ةماوممتاو قلو
 هد: يح رتب رسعالا كيب د بأ ة ضدك ذكي ساطبق ىلا “لسران كاذ دع وب اشابلانمانامرفو
 د#عجرو ةر اولا نءوفعلاو ةدي رحتلاع وجر. , وأادختك فشآكك دم دياول أو كالذ يلا ب اجاف

 ةنمنمالويخو لالغ يكس كي ميهاربا يلا اولسرأ ًاوايادملا وميداقتاه:يصوقدي رجتتاو فشاك 1

 لادءتساو اشاءلم اخ ةيساحماج تل يلعو ةلودلا نماغأدرو (لاوثرخاوأيفو 9 امانغاو 1

 لجر ساج كلذ لبق ( ناضءر رهشيفو) 3 آكإ ذكو ةئتفلا مايأ ىف لتق نمدالب عسبوةني نا 3

 نءلقتت مث كارا مهرنك ًاودجسل |محدزاو عملا هيلعركتدب وللا عما سانلا ظعب ظعاو يعور
 ليبقتو ءايلوالاروبق ىلع لدانقلاو ع 0 و ءايلوالا ارضي رص له هلءفيأ رك ذو ظعولا
 لوقاضيأ رك ذو كلذ لاطبايف يسلأر ومالا ةالو يلعو دكر سان !| ىلع سي رفك كالذ لعفو مهم ادعأ

 الضفءايدنالا علطتالو كلذ زوال هنأ ظوفحملا حوللا يلء عل اطاءايلوالا ضعب نا هناق.ط يفيئارعشلا

 كاذء ده بحي واياكتلاوءايل وال ' تا رض يلع بابقاءانب ز وجال هناو ظونلاح والا ىلع ءايلوالا نع

 « لا ىتريج -5 #

 0 را



 يايا 0 لاو يرفلا بابان نبدا و زيطافق ع بسلا تاكلبلا تاوغاماقممتاق سبلاو
 ' دومو جالا ةراما يلءر ازيا كرب ف سوي سبل (ىلو الا يدا جر ئءىداحيف:) ناس اةئامتس مدعو

 00000 7 0 ار اتاغا ىنطصموروك ذ | كرب فسوب نيعو نسوسالع كنب

 فئاوطلاه يوكو رئالا ىلا ؟وع هني نم جر خو لد عملا ةيالو يلد ديخدلا كرب دمت سدأ ءأ ( هريشع عبار

 َنهْناَْتاَ مههر رنةئا سخي عالعو مهقراب و مهايرادرمسإ تك مدل ١نه هتئاونرع نيذلا

 | ]كلو لبحر ةض فس فلا نينا 00 اغا تاكل سما نمرفنةئامشلثو بزعلاو ةبرحكتلا
 14 لا ابد ناكو ةرخالا يدامج عئار اراورفاسو ةضأن فصن ةلامسعو فااةئامثلثلا نم صخش.

 كاب د_ وهليذمراب كيب نامثعو را زها كيب ف سويءارو جرخف ةراوطا هتبككو ال

 اوعجرف ليللا فصن نيبّتلا ةيحان نم صدا ىهربخاف نيبارتلا خيش هاةالف نيطلاريداول دوف شهاطق"

 هياءاوضبقف ةيكتاب شي واردلا ذنع فانا ءاناوضر رادنزاخ نا مهءوجر لاح ىف مهخاب و مطزانم ىلا
 فاشكلا نما بام لبتةو ةراوطا هتبدتو ميما لصو ن> يديمصلا كبده لزيلو هغامداوعطقو

 - هتاقاعت عيج يف فرصتناجرج ماقمتاة ىلا لس راف طويسا ىلاب هذ مث ةديبقالاءفأ لمفو دالبلا بنو
 ينلزتو طايمدهلاارئاس ل زيه و ليلا صن ةبانانمرمو ير#يلاا يت لزت وادوةنديلا اهلسراو
 جبيل لعد هوقو ركسعلاو را عمجخر أدرسلا ىلا هريخ لصو وباخ ا عاطو يجرفا بك ع

 ةقرفت» اغادممو كبببوب آناكو ربلا نم ةنطأ_كارادهلا مة هنامش هوكردي إف

 ' اوضرعو مهتعةبدولعاو ري زولااواباقو هإبةاواصو ىلاولانسحو !غانامياس ةيشي واجلا ا ذيتكو

 لباقو كسب دهم ىهاتأئانييعت مط بترو ناكم يف ل 2 وميم رك اقىضاقلاو اشايلاض ىعوىوتفلاهيلع

 هتبحروكلااغاد و ماشلادالب فن *هنافاغاناوضرامأو ايصتمهالو وهيلع علفتاضي أري ز ولا مهعم
 يدان عباسوو) ة 1 باع ىطصمو كيب فسوب عجر (ىلوالا يدا حرش ءعسات فو)

 ش ماقمعا اقتدبىف اوع.دج مم * ةيقحعنصلا كني زا وبانبا كبل يهعثانباكيب د إل (ةرخ الأ

 ' ةبعصلصنةنزظانا هيفاو رك ذو رصهىلعايلاواشاب لاسر ااوراطو عقوامةرودب لاحض عا كو
 1 راصتةخالا لبس ىلعهانر 3و ئضملا :صخن ينلا عئاقول | نما 20 ةنتنلا تضقن اويلادلا كلب دمت

 عل ١ راةنس يلوالا ىداجر 2ع ءيمأث يف رف ادوهو.ساحو | ابيلاورضح ينح رص ؟اشاب ليلخر متساو'

 يلاعت هللا همحر يزاحملا نس> خم كلا لاقاكرو رمثوبو رحو نئف مايأَتناكوفلأ اوةئامو نب رشعوب

 8 حامر اذك * اماعنادمبرمذ حالم تسل همايا * هشاب رمومءاحدق

 حار مهنا تقوهب سيل كاع :ىفيأ حالكيفاش !,ليلخ * هحيرا:يف تاقف

 حابقلا عقدب ر نم # نسح يرد. لالأس و

 عاني لانرؤف



 سعال
 .ةلزن«ىلاعأ ىف بكر وأ دعت سم ناكهنرك عم هوبمو هلزتم| وكلمفهبحوتب نأ لع لف للا باي نمابر د

 77*نرأ 210 ٠ ىلا ادب 1 1

 3 دع ًالزنءاضيأ أوم و ثكالذه دش ذر" اسغواق ريب دمج | جرفاوإ ل سرق ش كلا ةماق يفو عفادملا

 8 كي ل ضو ماشلا ةهج ىلا ع جلا رفوكاي دارا قطع قا وءاقنعات تن لقامدءب ة 4. 0 :ةلااغأ

 اقباسةوسل كا ظا اغا فسوي تيب أوبمومجب ز ْن - نم نأك نم توب ؛ىفبزنلا عقوو دي 2ك ةهج ىلأ

 كار فرحاو نيوتن رج د حا كيو ذرل انا كلاكم د#تدبواشاب ةقرخ تاغادحمت ديو

 ةحاسالابمأ 21 ؟رك اسعلاعمتجاو كلذ لصحالف نيكاك دلاو عب رلا نءهقصالاموكيب بوبأ

 لحم ىلع عفا ماو 5 ىنويلا لبجملاةفئاطاول سراف ىلوالا يداج سداسكلذو بر آلات ال 1

 قدانب اوهروا اغا أ | ىلع عفا 5 تاز رخو لاس ل تا اى ناطظ غسل ةملق ىلععفادممو اشايلا ْ

 روسلا نم لابحلاب لزنمهضعبفركسعلا نم ةعلقلا لخادناكن هرفونامالا اطيب ضيبأ اقريباشالابدصنف

 را بالا ىلعةج رار 0 كاذدن 2. ة خيبطملا با م جر مهضعبو

 !مهولأوامهومرك أو اهوقلتف ركسعلاو قجانصلا ن.انامأهل نا ذأ فارسشالا بيقنو ىذانلااغابلا

 اورفدقو نيطايشلاءال وبان رتغا انك انا كل لوقي همالسلا نرش ١اثأ ءلانأ مال اةنامه دصق نع ْ

 دقركسعلاوتاوغالاو ءاسمالاو قجانصلانأ لع ماولاف ميكفلا كالف مكب واظن امثنآدارملاو
 , ىلع الا | ضرعن نأ ىلا ةنيدملا يف نكس اول هتافاعأ امارات ل و هلزعىلعاوققتا
 ع منم اكسر ةعاطلاب هباجاف كلذ نعوفر ءي اشايلاىلا هيئان ىخاقلالسراف مهباوجانيت 1 .و ةلوذدلا

 اقر هيي نع ناظة حسم تاغأو ماقمعإة مد ةاوصا وذ ف هتعاس ند بكروة عانت اودلاف هسفل

 -ةبياصلا ىلع ع ةل.هرأ | نم قشو نا دما بأ ع نم لزنوهم|ماوهفلخ نم تاقاجو أ١ةبرا.ةخاوهلا هذ نع ةقرنتللا

 ' مجعدو رفظملاراو ِ رادنزاخلا أ يىلعتي لخدنأيلا ن ٠ ءالا باب هيوهفاشي تفطصادقةماعلاو
 نداغا نيسدحج رخو نا ظ فد: ماع ناسح باد اا ناظفد# سان لا :

 نع كل ذ ؟ ورججلاب يدنا: زيمس اوطق هرم ل1 ىلار اش[ كل د وا املف خبطملابا

 .رادزاخ ىلع هب دما ضرعيف عقوراقفلاوذهرادبزاخو زاونا. ل عم دا ريض ةسكا أو ا تاغأ ْ

 تاكد 5 اوبانب كيب ليعم_سا لة:يذلاوهاذه راففلا وذو لقلان اخ ين ادذياك نسحو ١

 انك | عدا دج كحكودمحأخرفالرت 3 بزعلا بابي هواتقن هعضوم يف كلذرك 8 نأ 390

 امه-وراوءطقوبزعلاب اب ىلا اههءاو.هذوامياعاوضيقفر ماب نوما ااجلاافرمف ني كش ة:هرخخا

 .هماماو ىملاول اباي نعادختنك ندح عم طو كح ل<ىىلا'غا ىلءعلطو كيب زاوبا تيب يلا اههباوبهذو

 هدجوف سق هرب ادختكد مح( ىلا شيواج لزنو همامأ قريبلاو ناظفةسم باب ىلا ةحلسالاب ركاتعلا
 !بكرو توباتيفهلزت.ىلاءوذخاو :هوقنت باذلايلاهيعلطوو ذخأت ناب عادتبتك ليعمسا تاق
 .بوقالاءاذإ 5 نش ناتلاراخ ازد رب الاف .ظنتب او دليلا ف طنناثريلابنومزالملا همامأو اغا ىلع ٠



 2 -غه-
 ار ةهلزيم نم برغتق كلذ لش ناىبأهلا ولسرأ املثهيامهاو هطيضا ناظفحتسم اغأىلع

 707 اوريَخاَو هودحت اغا ب علزنم ىلعاواخدو ةريبك ةدعيف كيب نامئعوريغصلاك ب دمتعو رازجلا كيب

 1 هو اغالا ناطنق ددسإل أ ماقمماق يلا وعمهجوناو فيوكو غائما دعب ىتأفويلطف هيف وه يذلا ناكل

 0 حالسلاب ا همد قي" ناطتثلابهلزنم يل داو يناثلا عييو نيربشع عيارو سنجل مود
 00 نيع ( مويلا كلذةحيبصف و ) ككاوملايف مدا امتاز كو ريبكتلاب نينلعم ن ومزالملاو

 . هوساحيل يحب م رجدمجأي 2 م قالوبىلا ر ا نم ةنئاط ناظفحتسءادختك نسح ة ةفرعمب ماقمُعاق

 اغايلا سناب 3 0 ةلاسرلا تاغانع اضوع ةقرفللا نماغاو قالوبىلاو هتىكو ةكتاا 2

 1 كلذريغو ل بخ وةمثماو سس رذ نه لوالا ةلاسرلا تاغال هود ح ءاماو. مو هل زن يقهوسا> اف

 ش عابسلارطانق باب نه :رداقلاج راخىلاناش رالاع رخ (( هب رمعسداستددللا مول ةحدص قو )

 2 راهلاةروحض نم ن ةبرفلا براحة برملا تال ا وعنادملا مهعمو ينيعلارصق نه برقلاباوءمّحأو

 - لخادىلا زاّغيرفلا عج ارتمثرصتلا كيب دمعو كيب بوياو هلجااث دنم نيم رفلا نم لتةو رمءلا يل

 7 يبا غلبو مهرصاحو مهب طاتحاو يديعصلا كب دم مهلاىتافثزعلا نم ةئاط ثرخأتو دإلا

 ِح . هومزهو يديعصلا كيب دم عماول تان :كيب ؛ نامعو كب دمجو كيب فسوي مهلا لسراف كيب هوضناف

 | ب رملا ىاراملت يملا رصقل ةز 0 لا لحد كب بدأ ناكذقو دسلاورط 3 للا ند
 هياهذب شي وأ ردلا مربخافر مصقلا, اوطاةاودودصقن :ةكس :اايدنا كل م فسوي غد 3هسفنب 0 هداوج

 خ بدذ( دحالامويةحيبص فو ( مطزانمىلا اوداعوهوق رحاودوب رخأورمعقلا اويمو مر

 5 اوبرا وب رلا ل < ىفاوع 0 قالوب قي رطب ىذلادجأ جرن | طءغ بممو رازإا كب ف شوب

 أ قح انصلاءا مال ا عمد( يلوالا يدا ىناث يفو)ريغك سان مهنم لتي موي لك ىفو الذ يلءانازيأو
 ” نأبق تيدملايفاودان نأ يلع اوقفتامثمايالادادتءاو برها لو'طت بيس ازا 7و ماقمعاف لو
 يلا رمضح وةعبسلا ت اةادوا نم قاد ويف معا هلن هل "م

 ا 1 1 اةنالث م ولهمأو ل ةةوهلام بمن هتاغأد تي
 ظ

 '0 ةيئادديتكلاوةنريكنلاةفئاطو «ةعلتلا يف نم ىلا يدل ر وربما ةممئاق بن كوا جر ضعيف كلذب يؤولو
 | ةرادانم لوا مو اهدعب سن «لزتمل منش مايأ ثالثك ايلا نتا وبهم رضلاب كل

  (هعارفو ) مهتلكت فلتخاو مهرم|ىشالتفرتفدلا نم همس !عفررف نموهبان رفظ نمانلتقواهانمدهو

 '0 بوب( لزنم ةرصاحل ةاشملا ركسعلا نمةريك ةفئاطا ولسرأوب رحلا ليا تاوغالاو ءارمالا جرخ

 0 زل اولصوتو كد دميهاربا لزتمن ايقاع ”هنافةلاج ًاناامأو راهناارخا ىلا ناسرفلا براحتف كي

 ' .ينملا عبرلابقنيف اليلاوعرشش وهفاوا> دوهواج انا ىلاهيف نم عماوب راحت ة سك ارا انزرص

 " ةدحاوةلسحا لا وبةحينص ناكاملف هيفا 0 م ًالزنمولع يلع
 ١ : جرخو كسي بوبأبكروايفن هلكرف ل موعلت ن أود ين قدانبلا اورمدو تا ار



 دعو 4 0
 مهران نوبلطيف مدلا يرجنآلاوةءانج ايف ةيمساقلل سيل يوعدلاهذهو لامو دال و 0 2

 ماق نطواديدش احرف حرف اشابلا ىلا س ًارئاناوهذ اكو فاددير امالا نوكيالو الام ن 3

 أ 0 اراك دل نءاوءاطو كيب زاويا اونفدو ششاقب واخ لو هع٠ نمو هلرمالا 2

 ارثأ ىلا ايلسراو ةركَذن تنك كو بورا نا تدع عم اهونفدقاهابلا اهخياسام دعب مط ٠
 0 املا رطاخ ذ خان مايأ ةثالثدلب يلاعتهللاءاش نا هل لويو كيب زاوبا يف هيزعي بنش

 عابتا رم ن ءناكامام ا ومهصااردرؤ | و !منوفرمديمهارداشابلا نما قدح يتحطيبشلاكلذب اوداراو

 آريهدو فشاكدحاويفوُءملا كيب ناوبا نب لسهس'هءءذتاورازحلاف سوي كرت كيب زازا ]|
 مرابكِب نامعو كرب ساطيقو هك وامكو دو كيب 0 |١ هدنعأو الجوف كيب هوصئاق دنع

 ىكإ سواجلا مهمرقتسا ملفي ؟ ماا 0 ميلعو نيسااج شماْطَقِب فورعملا ريغصلا كبد وهليذ : ٠

 ننس لاك دل اولاقكرمأ | ا ةشيأو راز زا فسوي هللاتقف كيب ساظيق

 دحاوا:هتابو امر ًالاانناو ضع يفةيراقف م :اةقالع امف انل سدل ةءقاولا هذه رازملا

 اًجةصليعمسا ى ديس نبا أو اعاوكسع رس وجح 5 واحس قف رامعاإلا ل تتاح 1 افلا مناخ

 يذلا عرمشلا بنا 4 نءةحح وم ءاقمَعاف ةودت م هاناهرث قوطعاو ةدكرما |اهيفو هن ا تيب حاف

 يلعناولحلا دقو ن 2 و داليلا ناراح هتعطق سها هّتلادع تطقس ىذلا ن :عاضإا مودم

 ايمو مايأةثالثلا ف مروه وضارو كلذاولع_ةفهدارع نهءاشي نا رصناا ىطمي هللاو ركسملا
 قالان هلزنم نصح كيب بوي أ ناكو ىناغلا عير وساع عسات 3 مورازجرتو نراك 1

 تعقوو نوأ وط ة ج ىلع كب بوي ردت لزتملا :رصا# ع "الواي ل راحت ىلع مب ّ

 ةعاقلا ىلا لدوت!امدعورمالا لواظت بزلا ةفئاط ىأر امل مازان» ىلا اوعَحَر مث روماو بور 7

 هواجيوتب زعكملا نءا دخت ك اووي ذأ 18 ارعمج اراهتوال !يلعمفا دملابرضواويفنمعاتتماوب

 نأ ناني سم تاقاجو يف ةفولعهل ت اك ن٠ لكنأب عباو ثا يق اودانيو ركسعلان مةفئاطب يلاولاب اب ا

 ترقبو اج نسحاو هلمعو ,كلذاواعفنهتنب 36 ةيالاث د دب تاي نءوةباوبلاب قي 0|

 يلاولا* ابنا بكر واناطفف ماتمُعاَق 5 كيبدهومناق «تلاوني ونا يكل ارز ؟لياذ باج موحر ما ٌّ

 ىلؤثللا اشابةدوالا:!ورضحاوىلاولاتي لؤن ن'ىلاركّ 3 ام يدانهمامأيدامملاوركسلاوىتريلاو

 هدرا تيل سيما موييفو ) ركسملا كل ذكوهتفئاطب دلبلا فاطودل# هولجاوكاذ فا 0
 ن٠ مطوأ لزتامدنفدحأ رفاواشابلاادخ: وري كلا كيب دم مبممو بزعلاباب ىلعمرذبلا نم ٠

 سوانلاو شرلاب نين ا نيعفدم فسوب رضق ت + يتااةيواز رلا يف اودعأ 0 ناكومرذيباا 1

 اضع موضع, أطيب نوم زرنم اواونمهنمراغنا ورادق ريبلاو كدكرساغا دمحمقوف مهيلء اوبرضنددخلا ١

 ةيلو ىلءاوقفنا قجاتصلاو ماتممتاقنا مثكيب هوصناق ىلا اهولسراذ زياو-ةملاسوربزعلا تذخاط | !



 6 3 8 ف سس : تك وع

 1 5-9 بدك ىلا املس ريور»د و اوتايدلرويب تتكيراصكيي هودناقنأ منيم زبنءاواووةريثك ةئئط

 قرب او دعرافةناطلساا لأ وهالا نءةيلعام ليص# وهسفن يلعان» هب :الوملاه>وتلاب هر ٠ 0 يديعصلا

 عادت 00001 ردم ماهم قفرط نم ىلوملاىلاولا نسحاو :كافيرلاو مةعءامج نا مْ

 بوبا تدب ىلارنوهش قدحاملالا اا غ هللا دبع ريكا غاب اا ماقهوكلمل ىلاول اب اب ىلا قجاندلاءارمالا

 هو.ونيل يلاواهللاد_عءلزتل اوهجوتت :ىلاولا تيب يفاددحا بزعلا د4 اماذاضيأاشابهدوالارنو كيب

 مينم اولدقو بزعلا 6-6 أنه ٠ مهراو نموةيشر واط | دذتك " ناماسعابتان :مةعا هي ,اعماقف

 كي ميهارباىلا ام ابلال -رأ قرخاعستا | مافرادرتخدلا كلب ساطيق بايب ىلاولا نس ماقافال احر

 مهيلعارق واشابلا عيان رص> الذ ةيرحكنيلا عم اوعادتيل ناويدلا ىلا مهباطي كبي ساطيقو كيزاوياو
 عفادملاب يترتوةير ,حكنيلا نم قرطلا عاطقنا ؛ عولطلا ن عءاورذ :ءاوةعاطلاو عسسلاب او ا ا نامرفلا

 مب راح ىل عرحسعلا نم هيلامغنانموكي بويا عقش ا مهنما اشايلاسئياما هءلا انججوتلكاذ الواو

 ىلاكب د_و كلببوبا اواسرالوالا عيب رثأ ا" دحال موي ناك !ملفدإ ءااجراخملا حشاد و

 ءاملا رعف هودجو امعيمج اوذخاف دملاا نع ءاملاعن. و مهري و زي ؟اقسلا لامحاو هدعأل نايزولا

 ردقةبخيلا اوكري نارك هلا نمةفئاط نورذ الا ارمالا رماف ةضففاصناةس#ةبرقلا نع لصوو

 غلب | اف لاجل ميرا رين:نورظ:أيبطاسملاباو-اجواورخوتت مم * نم لاجااوحر>تس وينيعلا

 نعاوعفاؤو اوشهدناف نب دءّتسم ريع مثاو مهر اعاومحيهوةراوه ةشاط عج كانه م نا -

 كيب دمرت ف او رفواهو ذخ أمس ماوس ن وكل مهبلي >اودم مةعاج مهنعرخ اتواورف مثةعاس 3 ا

 هوصناق لزتهىلا نومزبنملا عجر املفاري 8-1 ايه ذيطعاواميظع ارورس رسنافاشابال ميسور لسراو

 عبر رمشع عبار نينثالا موي. يفاو 5 مويلازوربلا ىلعاوقشاو كاذمملله-: ل كيب زاوياو كل
 ا 8 !.يظعال انفالثاةتواب راو اقالتؤ ةظورلاو ينيىلارصقةيبج ىلا ناثي رفلا ج جرخويلاثا

 ةراوغأو ناب رعلا ف الخ نيّديرألا نمرفن ةئامعب رالا نعةدايز ةصاخ دا نم ه«لل_:ةو لاطبالا هق

 ىدييمصلا ناكو هفلخ قاسف ةارحخ أةبج ىلا مزمافيديعصلا كيب دم كي زاويا دقو مدريغو

 ابكاق ءودربل صاصرا ابك زاوبا ىلع اوبرضف ارذسجو:ةدكم ةارحلا قوفاراف:[سلجا لق
 ةكرعلايفموقلاا منيو هسار ماصخالا ذذاو هعرجج تقرفتو هداوج نع طقسنهردص يفةصاصرب

 حوطةمالو2ةمدو دجوؤهب اطيف او.هذو و مهسوفن تي .كناف كيب زاواث وع ريما ماع درو ذأ

 هلك نا ايش د وكر ةاويارس اراوفطت اأو مهزانمىلاموقلا عجرو هعابتا 0 2

 ناوضروكيب بوبا دنعامب بهذواهذخأف كيب زاوبا مهديلق س اراولاق ل هذه لاق

 دم لاف 0 انياعمرحلاقو كدب بو هدراق سار لاق نه سار هددكيب 0 لاقذ

 هوك د ناو انآ ملعت امأ نيفتبير تنا كب ب 7 ل ةمزياع تحارو مهديلن سأر اذه كي

 21 دنقلا ا 1 عا 1 ل ل وتلا 72 3 يح ربل

 كب 3 5 8
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 الاعشوانرم رفظملاةب ىلا ساملا م.اجن ءنيتهلا نم كانهىتانيكاكدلاو عاب رلاوتويبلاتقرتحاف
 لوتس نيرا! كمر اود الفلا هجرت ءاذلا تخق رتحيج ىذلا وةعتمالا نما# امتدفاو ]

 فارطااهاو ةينامراسلا ةسردملاب مافا ةيدوادلاب نكاسلا ادختتك ىلعو ساملأعءاج يبءىتجب رجدمحا ٠
 1 4 ارقلاو ةةيةعلارمص مو قال وب قب رط ص و هخلا ىلع وةراملا نهتلطعت اهنافاق نطوةرهاتلا "|

 نماو رضحنيذلاةراوملا طالخا كاذكو ةفئاطنهرضحل هبنيعنسي ىوجدلابيبح ىلالسرأكي
 0 >نيئاقسلالامح اوقاتساو قالا نوياس فارطالاب اوطاتداف كيب دمت خ.تديعصلا 0

 اقباسجاحلا ايهاب ؛ميهارباو رادرتندلا كيب ساطيقو كب زاويانيتقرفركسعلاراصو اشطعنوتوي 1
 ةثالث ا هأايسالا تاكلبو كيد دومتو كينامدسنباكي نامثعو كيبهوصنافو كيبد# و 1 ا

 راق ل16 0 وأو ريكا كاي دحتو كلي بأو ةدساوت ةبصعبزعأاو ةيثي واجلاو

 2 هاذ تك اا كلب وة ثا واحلا اذ ا 10 اشاب ةقرفتم 50 ش

 0 تاو شالا نرعأ مهدنعاو ذْخَأو ةدحاوةبصع عييجلا ركسعلا ىضاقو اشابلاودجأ رفا ةبخك | ١

 ةعلقلا نم لو زملا نم سانلا عنتماو لبجللا بابا دعامةعمالابا وبأ عيجاوقاغأ و مهد هوسبتحاو 0|
 الليأ بزعلا بان ا رمضل هعها نءودمح أم رفا ارمتشإو رون كلا تال نءالأ اهيلاعولطلاو

 فرص كل.أوجم طاربترو تارا از مهب راقاموهلوحْنو رشتن:نو 0 واخ بزءلاٍبامواراعو

 ل نع يلع ارقفتاو زيها الا بردبك كب عاب قحانصلاءارمالا عمتج ار ءالا لاطامإذ مون لك مهيلع

 ةيهابسالا مو تاكلبلا تاوغأاولو وابئانماقمُماق كيببهوصناقاوماقافءارمالا نءماقمْماَق ةماقاواشابلا | ٠
 كيب راقفلا يذ نبا غا دمة يدك. فلا ىلع اغا ىنطصمةنكا رحل لواء طاس يللا رعارونةنالثلا 0

 ىذلا نس>ر.ءالاةماعزلا|اودإةواشاب هقرفنم 0 نأ دبعو ةيشب والا اد>:كهولمجاغاليععكاو 1

 اوهدحوب ةعاقلا بنيذلاةي رجكتلا ةنئاطربٌ أ ن وا املف اغلا د.هباشابلا هل عواميعز ناك

 ةيرادم مهرماياشاب هقرتمو ثالثلاتاكلإلا تاوغاليتكفةرو.هلابءو ربخأو اشابليلخىلا

 ديدجركسءذاخما لعدم | حرفا عم قفتامث ناطلسلا بث: ىلع نيج راخةاغبمهنوكل مهءمنموقجانملا 1

 صخش هنا اا :هاذعةسّخو رينا دةس  همسأ تك ا لكلأ ي ىطعي وي دجك ندرس مالا ا

 2 |مم قفتا ىديعصلا كيب ؛دمجن أم ىدوك ندر _لاتاغأدل لاشي سئرو رادقرم ةئام لك ىلعو 1

 ناديمارقىلا هتملصوتملا بزعلاب اب يو بزعل 4ةئاط ىلع محن دحأ 5 ظ

 املف روك ذملا بايلانمابيْزها ونكو هلاودمتساف بزءلا يلا كالذربخل صو و بزعلا ىلع مجنيو ١

 طحن. اريثك اشاو رمغحأ ب زعلا ناكو ر وك ذملا بالا يلءاومجسد ةريخالاءاشءلادسب ناك
 تامل كاذيقرانلا اودقوأ كي دمج ركسع لمان اتلاف تب ركلاو راقلاو تي لاي هولطو مطر ١

 م ولتةفهوب رض مربط نءلكراصفاو رفف قدننبلاب هوب رضمن راهنلاكراصو ناد يمارق ماشاف أ



 ل

 تاع رمعاءأوأو رفددأد نص عمان يذلاركسعلا مها رام ذر جمبك
 : عزومناف سامجت عماجبمب ةملا ةسكأ ار

 غراشلاب هّدي ناكنءاصوصخ ديدش فوخةطخلا كإت لهال لد ةنارتااةهجوهلي و ز باب ةهج عاما

 نيذلاةي ردكشيلانم مهيلامغقنان مو بزعااركعنمةلمجب زاز رلا يجي رج. اص ب زعلا تلسراف
 ريهالاو لغد زقلا عبات شي واج نحر بءال اواقب اس شي واح اين سحر يمال عابتاكبز.لا يلا | 2

 ىجب رج اصيل وتساو سامحت مماج زم عماوب راخ كدك شي واجدمح ةءاجوا اذ للطلت

 هبماقأ و ينادرملاعما> يلغدز قتلا عباتشِإ واجن سجريمالا كلمو هكيبابشب ىلا سب راثثا لعو هن هلع

 نام افك امالاو طاطخالا كلتب مهفئاوط ترشتناو صا عماجما 31 بلح شن ا

 باب لذ اددي وما عماج.ىلا هذآ سامجت عءاج نمرفا الملف ةمكلا رطااغارمعاماو !ينوتك الا
 كيبدىلاايهذو ه بدك راف يكفتالاغا دمح | ىلعرمو بكرت هباطإ لصرا كيب دمه نا مْ هلي وز

 لد>رو ةناملااباغادمحا ةماقا بيس مانع فوخ نوصرق طخ لهال ل_هدحو ةييلصلاب ىديعصلا

 1 0 جا ل#مىلا ةق رنالا نة :ئاطترضحو اك مط ام,نءلحراملف لزانخلانهمهبااغ

 ىلعف ًافانعاوا حرمت لئلا اءاياكانهاوفكمو بطحلا ةنطع سار يلع سي راتماوامعو ةريكفتلا
 ةقرفتملا نءةفئاطنامث هباو اجو عضوملا كلذاوكل تف بزعلا نم ةنئاطبةيدوادلاب نكاسلا ادختك

 نبك قطاعم تدب نماو اذان نا 1.125 ليما اوقرشألا لد ىلع اومجحهةيدابسالاو

 نماقربرهلا ونوع بزعلا ىلا ربا لصوامل . ذ ادذيتتك ليمعما ارق لزمه نيب و هني طئاخلا او.وزاويا

 رد _2قرفن بالاةهج نم لوخدل ا يلع مل اظ عبات جرح دا 0

 لزن٠يلا ه:هاولصوتال# هنمأ وقت مل اةباسةسك ارا بناكىدنفادمحا لرسم ىلا همم لدص نو نكح

 !راجم روك داالرنلا تان ايف نيلونكممهودحوف ءادلاةئئاط ىلع اولخد زادك لا
 تدب نه هنماولخد ىذلا ل 5 يلا يرةهقلا اوعجرو بالا نم مديأبام اوقلاف ةدحأوة محي مهياع

 لزن٠بزعلا بهمو ةيهابسالاو ةق رفتملا ىلع ةرأ ءادلا تناك نأيلا ناي رفلالتاةنومهوعبت كيب قطص»

 دما نام كيب بريالاةداصمناكهنوكلو هلزنه ملا لوخبدلا نم ة'غبلاو نك«هنوكل كيب يف 1

 كيبدمجناكو هب نص و ساملا عءاجلخدو نوصوقي ا ركسعلا نمهعم نع لقتن روك 5 0
 نيس>لزنهدجوهناودو د "اق ةيلصلاىلا ىفميو كانه نمر اح 8

 فورمعملاناب نعادختك ل. لزم: ذأ رمدق هل اداكأرذ ل .ةلخدف ان لا > ىلريا ع ن2

 كيب دله لأ غيل ةعم نم ه ةفئاطو وههيف نمكف عراشلا يلع ف رشت هن هناّةءطو هلزن.زياهد ولعب رادقرملاب

 تيصاف قدئبلاهوب رمضف ةياصااةهجىلا ارامي طلاةةطءنءج رخدق كببدم>عاذاو هبماذا

 را و.هباب ىلع فقوفرادقزيبلا ادد ك دم لزن«نمهاثأص اصرلا نا نظفاواتقف ةتفئاط نم ةءب را
 ةهجاوملاوهإةرواحلا نك امالاب تاصن ارانلانامث عاتمو ثاثا نمهيفاماوبهخو لزتملا رثكأ قرت>اف هفرانلا

01 

 فس نا

 0 اماريلاب 0 3 نيرا 1. نك هام 3 ف

 مورد



 علقنا و لاطاةروصب لوحا حرف ايلا ل رينا كيب بوبا أو | واع ح ع نا 2 كي 1

 .يفمايالا هل هةدمدمح' حرف ةاذخاوا هوا رشعة سمح و ب رإلا لطبف عورشملا مالا ماخيملا ةيراحلا 1

 .يف رض>وحراهصلا او ءاَموَةأ أذيحو ةربخ ذةيبعلو عفادم بصنو سإ ١ راثم لمعو ةعلقأا ||بناوج نيصحم 3 1

 .داوسلا هعمو عبارلامويلايفلخ ديما الث ماقاف زيتاسبلاب لزو ديعدلاك اد كيبد_# كلذءاخإ
 نهنسح ناطاسلا هاج نهبراحوةملي هرأاب يتدرب قل تيهلز ازاوةراوملاوةب راغملاو برعلا نم «مظعالا 3

 كيب د# هياعرهظو ارفن نر الث وحد :ءاج نه لتقو رئظي رئاقياسةسكا ارا تاغامت -وب لربه | |
 'اوناكو هكيلامو كيزاوناو كي مهارباعابتا نم هيلا مهنا نم عم كيب ساطيق عب :ريغدلاب فورعملا : :

 نولوط ىلا بهذو هل ن٠لف:ءاو عماجلا كيب. شيف سيرا: ءااوعضوو حال ىلا قو «ةيحان ىفاوسرتن

 راقنلاوذهتركوةل_:غنيح ىلع نمؤملا ليساوناك نيذلابزعلا ةئاط ىلعم>١و كانه سرتتو

 .ىلااو.هذو ليسا اوكرتن ةمواق' بزعلا قطب ل نيقي رفلا ن٠ةمرظءةلتؤم منيب عقوف كب بويا عبات - ا

 - ةريكلالا ىلا علط ىف اجا مناك هيف رك تو ٠ مةعاج كد 12 ُظ ١رو بزعلا ب أب

 .ىلالسراو قم !دالام كيمو ءاو روح 'من رذاهيلعماقن حاصلار هأ يف ةيرأ. تحالاو هئايهدوادمحا عمماكتو

 .ناكساماو ىغمو خي ما ماقو | وماقو سانأا جءزأ :اف ةلإ_ةغنوح ىلع عفادملا برضإ ثرمأو م طلأ

 ةرهاقلا تاراحيفاوقرفتو ة:يدملا اوازنو مطزا:ءاوكرتو مرتءتءانم مهنكمااءاوذخا مهناف بزعلا باب
 :نيمرقلا ناكساالاغلحرو قاوسالاو تانااو زئاكولا اوقلغاو دب دش فو> سانلادنع لص>و 1 :

 اهبااغ نافدو:ظاكرمالاناكو م_ياعلزانملامدهنمافو> رح لاوهباطخلاو هليمرلاةه-لث.ةعلقلا ند

 باب ب ص|1و رانلا ب كك لأ كفعنأي طك« -ءهقر عاب نمد يذلاو قرتءاو هي مده

 مث ريغالاغالا عضوم كل ذكو بناجدنم مدهناهناف ادخيتكلا ساجعاد_ءام كلذنم “ىث بزعلا
 كاوتخ روزا كشاماد د اوأ 5 ”ارغ تاعارخ اودع كيبوب ع قناوأ 57 -+1يرفانا

 س امحق عماجو يزع ااه, وس هدأ 5 حمم نوصوقب ةدملاب 3 ءلا مضنأ نع اودعقف نأ ءاحاغأ

 يطعاوةيرحكنيلانمارفأ ن نيعستوحد ا يرفاراتاو بزعلا ىلع قي رطلا اوعطقيارمحالا بردلاب

 را انا نار رانا دل اجلال نيرتا لمراو ىلرطاراند صننلكك
 قجانصلا ن٠ ةفئاط عم براحتت هلنيعيذلا ل الا ىلا هجوتهن افا غاد_ >ًاامأو . بوك لا نع رذتعاو 3

 ,وطفلا اوذخاف حاب_هلاىلادحأ مسا : هدادزم عماجما واعب ونيدلاماو ةكبانملا يف برعلاو
 .دي ريزسح ناطاسلا ن ٠ بزعلا نماشاب هدوأ لج رلرتكالذءانثأ (ىو) برعلاباب يلا, نييخابتلا نا ١
 ,غلب املف دمر فا ىلا هولسرأو صد ىقلاب ا هنأد هو: .اسوماصخالا نم ةفئاط هيلع ض# 3 هلزنم : 8

 را ىد عر 6 اب . .تاكرب نب ىحن في رشلاتدب نم اول دف هداد م مءاحننيم.قملا ىلا مهنهةن ءاطاواسرأ كلذ بّرعلا "00

 ادختك د ارم لزنءاولصو نأ لال زانملانم هراوجيامو ك ذا ناظفحتسءادختتكر مع لزنءاويقنو
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 - عيرمتساو هوفاخاو ل وزنا نعيضاقلا قوعت (تقولا كلذ نو ) تالذ يف هل نذاف لحاكملاو عئادملاب

 "برزعلاب اب ىلع برضو ةب راحل ىف عرشو دما حرفا ع.جروا وب نيعيس ةد.«ةنتفلاءاض#أ اىل'اذايلا

 هودئاقو بشوباكد مهارءاربمالاو جاطاريءاك زاوياريءالا قجانصلاءأرهالا ند عمد ا| مورلا

 2 اريهذوبرحلاةل ١ سبل نا ىلعاوقفتاورادرتف دل' كرب ساطيق مب 7 كلرب ى#تو كيب د ووك

 8 ش ىلع نيراماقإ رط ىلع عفادم بكر كيب بوب انا اوريخافةي رحك نا ىلع بزعلل ةنوعم ةل.هرلا

 يزهأ وعنتماف م-طزانم سونبو كب بويا بهذي ةليمرلا ىلا اوعلظاذامهناام روشكلا ة..اق ىلعو هل زعم

 اهيلايلب ماياةثالث برا دمح |خرفا رتساو قراط نمافو>مهحال ب مه زانميفاو-اجو بوكرلا

 دل_* ويجب رج ماساولاةفةنتفلاةراثالاب بس ناك ن ميفاو رك اذتو هرفن نم ةفئاطاغأ ناوضر ىلع ع تجاو

 نام اد_بةعب رالاءال وه ىضرنالاولاقف ىلا وت يجن رجدمح او يدنفا فسويو قاط نبا ىد.نفا

 ةيرايتخالا نهنينثاكللب لك نماواس راو كسب ساطيق لن :ىلا اوهجوتواوبك رمتانيلعةي رايتخا اونوكي

 7 ةيرايخالا ةمبرالل رك اذناوبتكو مظعبكوم ىفدوبكر افاغا ناوضر نوبلطي كايبسلا لوح

 بويا لز:هىل اغاناوذر بكرم دحا مهب عمتيالو دحال نوبكريالو مهوب نومزلي مهمخأب نب روكذملا
 اضرعاوبتكف حاصلا نميبأف برها لاطباب هشابهدوادم-ال ةرك ذناورتكو حاصلا يف 0
 ' ةي رجيكتنيلا يلا اشابلا ل_-رافةبراحا عفرإ سا تاقاح ولا تاوغاو قجانصلاناسل نع اشايلاىلا

 نءةعام نوباطي اواسراتاوغالاو ىقجان_دلانامثمفادملابرضو برملا اولطباو :رها اولفحاف

 ن٠ قيرطلاعاطقناب اوالعتمناريغر وضااىىلا اوباجافحلصلا يف مبعما 0 0 :لا ةنرايتخا

 1 يم

 0 ا
 م 2

 قيرطلا تاخو مرضا نم ميلا ل_.هراف بزعلا ادختكن سحممل اواسراف رجلا نيميقملا ركسعلا .
 اوعمتحاف اضيااق اسادخيتك زة.نبدمحاو اقباءادختك ن حل اسرا يلع ةيرحكسلايار عمتجاف

 ناو هين نو بقرالو ةيلصالا «مجاقاجو ىلا نوبه ذي لب بزءلا باب يفنون ركيال ة:ةنلاهذه ةراثالاببس

 ءارمالا ل سرافدوضر مو كلذب زهلاب اب لها يبافهرار هيف لوفي اشامال ىم.هخالا ن_سحريءالااوماسإ

 راثنالانآب هد_:ءنوعدفشي مثلا تاقاجولاة ب راّتخا مهعم ودم ا جيرفا ىلا مهتادخي »ل قجاندلا

 د.حاحيرفا قفاوي لف نسحريمالا بلط نو ىنلا نم نوفمي ومهناقاج وىلا حرك ذاك نوعجري ةيناحتلا
 ريغ ىلعاوقرغة بز لا رايدراثا ىنخان ايلا اراهنواليل مهتب راحالاو يطرشب اوض ري نا لاقو كلذ ى

 . عابسلارطانق كاي مهاربأ لزم عسبر رهشعدار 2 تاوغالاو قجا:_.هلاءارمال | عمة جا من جاص

 ”  ةعاجلااضرفلاةءاممورلادعب ةنمر ده نه نا ىلعة مح اوبتكو لاح لك ىلعحياصلا ءارجا يف او رك اذن

 ا



 0 ظ
 يأىلا نوبهذي و قاجولا نمنو روك ذا جري نإ رمال دحاب نع لن اند 3 ١

 ىلعاضي | اودوصو ةعسلا تاكلي .لاباب رآكاذ ىلع هدعاس وب 2 عامتجالا 3 واش قاحو 4

 ةب نايلخالاو مهنيب قجانصااتشمو ةيرجكديلاب ابن مموج رخااوناك نيرذلاراناةيناماا عوج
 عمجامم ا 00000 لزنءةراث نوعمتاو راصو 3 3

 1 1 ناو بزعلا باب ىلا تاقاجولا نم مهبلامضنا نمو نيروك ذملارافناةيئاثلالقن ىلع عسيمجاياو

 رككشلا نميق' لاو يا ال 4 ءاددع كلا نمثالأ مهم نيم ::مرصم نهةرب* :؟ ارافنا 3 |

 نيرا بهذياف وةسوملارفسلاب ودكم مهنم ناك نمنأ ل عرمالا قفتاذ ثاالكاذنأذيفاوضرعو ||
 ةلباقملا يفي ردكنإلاو بزعلا بت اكرضحو بزعلا باب ىلا ب هذي واضرع يطعبف اب وتكم نكي منهو 11

 نه رف ىلع ثمل اعقوو كلذ نءاوق رفتو مهض رعمتوطعا مادعامو رفسلايفهمسانأك نع اوجرخاو 1 ٠
 ثأاث يفو١ ةردبكم الا ركاب رفاسماب اوتحاين او ردي مهتماق'مدعو نب رفاسملا يف هما رخ 8 ظ

 يذلا لغدزةلا شب واجن سحممتجا( هيفو ) كييزاويا جا اريماةبحصجاملابك رمد (رفصرشع ٠
 رادلم ىحن رج جميهارب .او ةرهلارادرس ىلغدزقلاعبات يجي رح نايياسريمالاو ران امقلارادرس ناك 7

 موقف مموقفاوي لفم ءوفطعتساو مهاب رايتخاميلابهذف ناظنجمسمباب نم مهضرءاوبلاطو يوادج 1

 مالا هدم ءااولةنيو قاحولا نءاضياج ري نااز رءريدالا نباعبات ىجحيرجىمرم باطمت
 مهاسو ل ا كعب زاوناو كد .ميسهأربا ىلا يجب رد ج يدوه بهذا اغاناوضر هقفاويإ 1

 اغاناو_فرذزعينأب ائابالاوضردي نآمهبارقئتاف اغاناوضرقفاويرف كلذيف هلاومنشتينأ |
 0كوب ةيئياوإجلا ادختك نامياسلزعإن و أقباسةيرحكنيلات ا ءاىلعمىلوتيو رو كلا 3 ظ

 ءا رءالا عم اوقناون ؟ةملخلا هب . رايتخا ناكحو كلذ نءاشابلا عنتماف كبف ميهاربا عبات اغا ليعم.ءأ

 اودمتجاو اغاناوضر لزمن قودنصلا اوذخااشابلا عانتما اوأرا 0 وضرلزعىلءىجلاتطلا |
 اولقتنا نيذلا ةيرحك_:لااماوامايا كلذ ىلعاو رمتس اومهبابب قاح - و لكلدأ مم ماو شوا ءا,ل رت

 بابىلا عولطلاديرب نءءاوعنمو ةماقلاىلاةلصوملاقيرطلا اومطقو بزعلابابجاوعمتجامهجافبزعلاىلا 1
 يقاو.-الاوهجوت مثخ,طملابابالا ةممقلاىلاةادوملا قيرطلايف قبملو عابتالاو ركسعلا نم ةيرجكشيلا

 ناشلا ترعب قاقاوبلا ككاو كف ياا لوصول ند 0 ةعاقلا نع ءاملاعنم لالا ٠
 هوب رضف رجلا قرط زم عيا ةيرجكتيلاراقنا نه ارننامث سي داوقلاو لابحالا اومطقو
 ةي رجيك:يلاةيقو حا رفاب عمه جاو خرطملا باي نم لخدو ليطا قب رطن«ىبذق هوعنموههأراوحبشو
 ةاغباورادءال ؤهلاقف 2 اخ ىلت هر ءااوذ رعومبخمةعاج هداف للف

 مااتقانازاج دل ف مهوب اسو ساناا اوفاخا ودازا اوءاسا ا: وعن هو كالذ اوف .حةءاطلا نعنزيجراخ

 مممرضو بزعءلا بابةبراخم ىف 'ثالان ذاك هفشا.هدوادح انام رفصرشع عام كلذو مهتب راحو



 ا 0 ل

 ةجاطا فم“: :«يتةعلقلا ىلا علط و نادوبقلا شان م .دأ ربالدوو روفصعُةه ودبل

 ثأب ىلع ليبسب ةعيسلا تاكليلا له اعمبجا ديف 0 امون رشعو نإةنث 0 مرح فصتنم يقوي

 ةيشي 0 سدة اموييفاوغنق مهيب نهرافنأ هنالاث ىف يلءاوةشاو يناشل /| مامالارا و2

 7 من موممج أمهنأ هيبسو ي يجج ”ا خا ى دنفا ىلعةقرفت 1١ قاح ودندو دل ولا بتكعدنلا لع اغأ مسأق

 دل اءام ابةتعكملا كم اولا عطقب هو عيا و لاوحالاب هنوفرعيو تقولك يفاشابلابن 0

 1 ءاوذالوأ ىلعةبتر ل !مهكماوج ط هذ ةعاج ثا««:! قفناو فافوالا ىلع ةرترملا كءاوبللاو لايعو

 لاقن ة ةراادعإ ةرملاة ب رايتذال ا هعحا اراض او كلذ ىلع مهةفاوب إذ كلذ يفهوءجار ركشتلا لاول ولحملل

 اوذ_>او كلذباوضرف هضراعأ ال يناف همسا لقن نق ةعبسا|تاقاجولا دح ايلا همس لقنب نالالا لساال

 هبدّوب تاذيف دياع, نءناو تاكو ملا لاظبأب 1 هن لعو رب 0 كال كلذدعبدروفانامرفهنم

 ركسلا ىنفت'مثركسعلا قفاوت لف بزعلاةب رايتخا نهراذت ًاةثالثلا ىنناشابلادارأف ةعاطلاب اونعذأف كالا

 سم ا موي يفو) ةع.سلاب او 0 .رافناةعيسدب رفاسو كلل :ءاقراب فاظ ءتسالاب ضرع ةبا:5 ىلع

 ندو و هجازم فعضا كيب ميداربا نع ءاضوع جااةراماكي زاوياريءالاد ان (لوالا عيب رةياغ

 يرقموءيمةيءورلارابدلانمدرو (فلاوةامو ني رشعو نيتثث" ةنءيلوالا يدا ل اوا يف و)هنوق

 نأو دئازلا عطب صالاو لويفال -انزونع نزولا يندئاز أي رصااةضفاانز و:ناهنومغمناويدلاب

 ةلزاز تام ( بج ريباث ينو ) اطاريق نب رشءوةثالث يلعهرايع ررخي وة سها ظ يلر زال ا ةكس برضن
 كفي عك نكلو تناك اك اعاني ضرع ولا ثانرا اءاقباب موس صدر ( هيفو ) ةئماثلاةعاسلا يف

 ةيالوواشأب ميهارباكز ازعدرو ( هرشع سانيو ) تقوي ىلعسترئالو لا ءودالوارك اذتلايفموبلا

 ناك ليذلاةكرب 3 سابءلزم.يللاةعلقلا نماشاب ميدا ربا ل زا اق كنب بويا ةماقاواشا:لياخ
 رمشاعءاثالثلا وي ربلأب مدقق ماشلا لا .ءانءاديعبناكو جموكلااشاي ليلخلاصو و رشا ةيناهتد»

 نءفال 1 ةنالخلظاار هآدر و ( ةدعقلايذرشءعىلا'يفو ) فلاو:ءامو ني رشعو ئيتنثاةمسنابغش

 مقافهرفسرذعتف الا احرج مح كب دمت يلعب ونا تناكو وةسوملا رفسا ق7 مهباعو يردملاركسملا
 ٠ هلعح و 4 كا دع 1 دهم دمأو ةيقدل اهودلقف كيب راقفلا يذ عباث كيب ليعماهلدب

 ةحط ارش ءيناثناطغقلا سلاو هنعالدب

 مد“ فاأوةئامون رثعو ثالثةنستلخدو يحد
 مويلا كلذ يفو يمو رلا طابش عباس يط.ا ريشمارشع عد ارل قفاوملا ه6 سيما مويب مرا لهتساو 9#
 راسو قالوب ىلا ةىهاقلا 0 بكومب كين ليعمسا لزن ( هيئو) توما ربل سمشلات اق

 هعمويلغدزقلاا دك طصمةفئاط عتح رشم سداسي و )مرا فدتنم يف ركسعلاب
 ةملشل! نبي امافاشاب هدوآش اي دمح ا ترف انور بال مهنأاوقنتاو ارفن رشءةسمخ ةيرجكسيلا نايعا ن
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 نع اواشنو ءيعاز :ءتخارت ميل ع ترق 5 املو ةيرحكتل ١١بابىلا ىخذاقلا فرط نه راد > وج ةك ة

 ةد> ىر هلا ءا ارهالا مهن .ذف لثفلا نه ٠ مناخ ُّط رشا نع ولطملا ي 8 يفاودلسو ةبراحمل

 اهحوت داع ناوشرو كيزاو ءاوللا رم»أ ىلا نيب واطااةينامثلا راشالا اوأزأ احلل ملصو امل كالذب

 1 كا رح ا وضاد و 8 - الاعب ال :عسأت فو ) د دالب ىلا أورفا 00 ندوقالوب يلام

 ملاظملالاطباب ان مه عملا رضحمم ْن و ا رد نيهرسره را هءاقلا ىلا علطو ةيمورلا ر :ايدلا نم 3

 فدو!ن ىاج 0 قالوبب فو رعملاهللاءاطغى دور ا ٠ ند ةضورعءملاةمئاقلا 025 0

 لع اثار 0 راسا لال سساردعبر 56 ى رمش هلا ةحارم ىلعةوهقلا دا و. با ناو او اغأ

 فرصي ام بسحينأو موبغا ؛نوهاللاذر اك 5 ناو ,دلا س و> ىلا هب ا لا ا نهبرذلار و

 ريئشلا ع دحا 4 .ةدعاص عئرباشأ لانو رك ) ه2 راثموييفو ) ةرماعلا َة هل زطالامن نءاميهلع

 ادذع: 5 هف] اظذدة:س٠:ناعأ 3 عع ا تدسأ| مول ينو 4 خا قاحوب هفاطاو كد 0 3 حرفا

 مهر دغي ال ناو ق دصلا ىلءا و دهاعتو هعم | وحلاصنو دحر فاخ اولسراونالءاروشب فو رعملا

 باي يلا عاطو دحالا موي قراخا لك )و هض ءاؤ ١-2 لما بابلا ىلا هعءاوضمو هوردتيالو

 ةياغيفو) | هازل ىلا دافي اتماش ناك كا شابه دوأ شاب ررقتو هشابهدوالا نمريفغ مجيف ناظفحت سم" ْ

 تاقاحولا لها ىلع مدوغز وو رجكنيلا قاجو نم م هوجر +اونويفاللا ةينامثلا زافنالا عجر ( ربشلا "٠

 212 سوح اف ىذاقلا لس هيأ( ىف والاىداجج لب دافد) ت اوغالاو ىقجانصلاءارمالا خالط اب :

 يفهم 00 :دهلاوف رطل ابارر 1 نس ندضايعأ در وهنا قةلعو فرحا : ٍْ

 ىضاقلاغاب مث لاثتءاريغىعاوءافو يركسعنباو ي نع مهيبلاق نأ.« وباجأف مب لا تانج ولادحأ 00

 0 ةنسلاهذهيفو ) كءلو رك ذيلو هنعلفا هاوكااذ ذ كرتو مهفات هبوو ركم عا ةباىلعاوعبجأ بنا

 يفو )هفرظنادن :ءاهربغو تار ءجحاوةطمسالا لمعو نساك اب عادجالان ٠ هيولعشبأ و5 ام 0 ||

 اهلك ناكو ةكسلااهببرضو نا ويدلا شوحباهوثدح أ يتاابرمغلارادءانب مت ( ةيئاثلا يدا فصتنم

 ارمأ توا 'ميهاربا سدأ ( هينو) اهراو2 ل يللا دورابلا لمعم لةنودو رايلا لمعه كلذ لبق ْ ا

 بجو: كي ميهارب انعاض و عرصهةن رادرتفد كرب ساطق ىلونو ك. ساط.ق نع اضوع جاحلا ىلع

 اثامهارباذيال وواشانيسحلزءب رب ادرو(ناضءرر ثع ع سان يفو) باتعال | نم الذب درو موس سم 1

 ىلاةياينلا مأ ضوشبلو هروضح ق يحيا هنءائااشانيسح نوكيرر[ ةناههدنعتد ردو وبقلا |

 تااسوراظمالات فدا ماى 5 ,ةلاكهبكل قئاوملالاوشر ,ثيفر)داتملا وها رصم قجانص ندحأ ا

 ترهةساوةيدوالا يف ىفءاملل لفطلا ةجزام ةرتكل هنولريغتو عرذأةسمحر اد ة:لياارحداز ىتحةيدوالا ظ
 لز( ةدعقلايذف.هتنميفو ) ناضمرةرغنماهئوادتب|ناكو رهشلا ةياغىلابكستو لزنتراطمالا# |

 ةداعلارادا كمن ريالا لزنءيلا تاوغالاو قجا: :صلاهمامأو ميظع ويف لان ماشا نيسح



 / 06 3 2 3 دم هاك ا

 كلل ادب فيا ةراما داش (لوالا | عيير رشعثلا يفو) هي رشع عباس ناننالا موب يف اورذاؤ

 راما ممم ىلع يهسءا صاالا ضعب نع يشا ناكو ةنس د لا  دلولاةح مصيف ةداعلاىلعاررق 4م

 00 ١| بايلاجراخاوساجو مهحالس ني سالم هاب اوعمتجا كالذ ةيرجكترلا ناب املف جيلا
 ياراع فكاذنههونكم ١ 1 ا ءراما صخش س .أنا هن هنأ ىلع ع انناوب دنا قر ص

 ءال ده ع اةياعا عوقو ىو ة: رع ل هدايا هذه اولآو هو مه وفات >< م4 4 كالذءارمالاو قدح خلا

 صاخدذ |ةلم ين ىلع تسلا تاقاجولا ل اه ا ىلا ىأر ع -حاقلاملا ليطعت ىلا ىد ْويَة ةعا الا

 ل ىىحةدئفلل 1 كسن مهما زعلا دال !ىلا رمدم نم ممروحر ركو دقعلاو لأم مهد من نيذلاةيرحكلي 1

 نام ىلا اول 7 ف مهددعو مهددعيف ممابيفا أوعح" *جاووربد امارر ب ئهلا غاب امان ضرع ١١باوح

 هوو“ :حعشو مهباب ىف ةر لا دعت "5 ريدك ا م ف ن.دبال اواو 5و

 رمدع عباس كإاذونإكاكدلا | اوقاعاو جاعزلا وفوخدل» ءلا لدال لددف عئادملاو ةريخذلاو ل الاي

 ةقاطم اًوأو ة هي. تسلا واحلا ادد: 0 ىيلاةبوتلا ن نمهةعلقلا ن ه مهخبطم هيدي والا ل ّقتو لوآلا عير

 ىلا لصوألل خ 6 ٍءطملاب يذلا ءارحصلاو نا ملل ىلا باب ؛وةعاقلا باوب أ يلع نيظناحم فث أوطمب 46م 00

 : ةءشا !واحلا [1-- كهل ور ا ناديملا هبوازسيو اشايلا نول. < كسا رجسمعلا ا نءافوخةفارقلا

 نءةير حكت اا مك مف رك ا ريكديلا عماوعادت ايلا زياا نما ويلطو

 0 :6 ند 0 للا عن: 1 ن 0 لا كالذيف 4 هقشم هةعد٠' نهو 4 0 ؛ واحلا أردد 4 لد>وكلذ

 نركسملاو قجانصلا عمتجا (لوالا 6 ١ رى رشع نسمع يفو )م ظع كدهيح دعب ال اوصلخامواشا. لا

 ركسملاو عفادملاب ى و أ ل. ىلعةفار ةلاةيح نمد ءاقلاراصط د ع2 !ايناك يذلا كيد اورا :>او

 فق ةاوسا يف فوطد دك ارحل ا تاغااغأ قاطمما و“ يف ةنيدبلاب ب متعوقوركسملاتفاخو ةباو رحأأم لعفف

 ءارصال ا ع.بتجا م 1  رشع ىتات تيس اموييفو / اخذ لا لع نءز يقلوف نك ,عرا وشو دل 1

 اورصصاحيل كسلا تاعادعا حرفي ف ورعملا كيب نأ 2 6و ةليمرلاب 7 هان مالو قدحانصلا

 اماودادمال اب م ملال كي نما وع ؟قر زوأا باب و رجحلا ىلاهنهلصوتملا مهمأي ن 0 هل ركن لا هينناذ

 باءاب نيظفا 0 ركسءاااومهدي نأ يلعاوقفتأ وةطرم 1 بايد أوعملا جافةصعاقلاباونأك نيذلاةبر ديكنيلا

 ىلاولا ب رش || ميهاربا او ١ 6 رحسعلاو كلذ قجانصلا غأ عاب 1 لا باب يا واحنه

 ةيرجكتيلا م ل روح غاب اك ودل وز باب يل | اولزنف ة 4 .هايسالا ند هه ؟اط ىف ةيدملا تاغأ طصمو

 يفكيب مهار ؛اوهشابهدوالا سولج ل اغا ىفطصم سلجفاوقر هةطر لآ ناب 2 املا نيذلا

 لاونم اذه ىلع دحالاةليل اورمتس او قرخل ار هلي هز باب يحا اون يق موفل ؟اوط ترشتناو سما |سولج لع

 نيةنوخ.كلاي اوعمتجاو نإ اشنالاب ا راور ل ىضاقو ءاماعلاو فارشالا ٍبيقناهحبص ىف ءلاطف

 يوئفلااولسراو .: را الاردن ولطملا ىفنيفاوملس !1 ناد ةيرجكبلا ناب يو .ا ل ءاصلاب



 كاس 1
 رظنيناو تاقاجولا ىفقاوسالا لهأ نمد_> ا يمتحيالناو تاقاجولا ن «قاجولبستايالوناويدلا
 ناو هعمارشأه يب خاقلا باب ن1 ناو ةداعلا يلع مهني زاوءر رخو مهرومأيف كيا

 عبجةروك ذملال الغلا لمحيناو راب :الا لالغ لم يتلا ل نلارحي يتلا كك ارمادا نكاشال

 دالب نمره لخ ديام لكن او تاقاج وابا هكر «صتخالو لبتلار حب يتلا بك ارملا

 ل رفالا نس .ذجوملا ةوهقلاو ثا اويللا مسقنم ؟ ىث عابيال ناو رشعه_لعذخ قيال لك الا مساب اال

 ابيلغاو دخن اهابلا يلا ةبتتكملاةمئاقلا اولسرأو ةضفافصن شع ةعمس ىءس زابنيلا لطلا عاب .ال نأو

 ءالؤهلءذام : 5 0 الاغلب او يدلرويءلاءاطعايناثابلا نةوتف دق اوسالا يندب ىداني و يدلرويب

 ياا هولس رواه رغو تا دولا ها الاليم هد رخخالاظمةماقلا كات ريظنةمم ةاو و مهابباوعمتجا

 نماهنمهلاطإ | بام لاظن او انمماقءارجا نمل ةواهو ريئعي إذ تاقاجولا لأ ىلع اهضرعئاشابلا

 يذأ اقو بزعلا ب اب قجاةصلام موت اةاحولا لدأ عمت ا (ةحملا يرشءىدا>دحالام وب يفو) ملا اظل

 هرااساملاطبا قال اروبي م كب اشانلاىلااواسرأو اشايلاذ ءناونإلافارش الاب و <

 اور ءو 0 اوبدنوهوارنا كلذ لعفيْل ناو4ب د ادانملاو 14 0 :صلا ءأ ارمالا عالطاب

 هبجحوهىلع ةححاضب ا ىضاقلا م هولا سام طيبتك لذ بنغ اشابا' قةحاملف ةلودلا يلع كلذ

 عرار وثلايف كاذب اودانواش ا عابتانماغا و ىضاقل !تئانوةطرشلا تحاضو ساحل انس ل

 ل مةجرد#رشع عب س ره ساو ةئم !هلا ةعاسلا يف سءشلامر حاف كك رشعةنس ةدعأا ةياغىفو (

 أومن" هو مماغاد: هاردكش || عمتشجا( فا اوةئامو ني رشعو ىدحا ةاس مرج ار انا اموب يفو (

 كلذك اونلا# ادختك نوسمفورعملا طيغلاباءيمجح مهرافنا عمتجاو دحاو لجر باق يلع مهنا

 اوناك ماونوك :ناىلع اوطاصتورادرتن دلا كب ميهارب 0 تاقاحولا لأ عمتجا ( هباس فو )

 م :«يشيفاوذر ءدب الوهباىدون وةمئاقلا يف ىنكام عيجاوذفني ناط ريس ماو, افادملا نءةيلع

 قرشنلا خ خد تلات وهدعغب ةننرسرالا باخ ايف (هرّشع ىداح تيسلا ةل.ايفو ) حادلاكالذر جلا

 برضلاراد لقت ي يلع قةاونالاولاةةب را لانا مثيواربشلا هللادبعخيشلا 5 ةدعزت يف أاهرك 5 قانسوإ |

 مهءاصخأ عنتماف اهياعف وخنالو امتد ايط نك م كلذ ناب ةجحانل ١ 5 دكت حلت 3

 امنة ةرسلا ببال كاتيوشا وضرب نأ وهاس كاك حاد 9 كلذبةححءاطعا ن

 رت رو دحا 0 رشالا بيقنو مهاوعمتجافتاقن اهمقنب مآ ناودباوضراهن 5 1
 هواسراوىضاةلانمهوض.امث متخلا نءاوهنتهام مافي رجكتيلاادع اممهمونخهرلعاومضرو روكدملا

 فلاةئاموني رشعو ىدحا ة نسم رخا ىرشع سداس يئاشابلا ف رطنم اغاو تاكابلا نهراغنا عم

 لان دقعلاو للا بابرأي لا مه-ةنآ دنع نماض ىعا وك كومهبابي اوعمتجا ينافةي ا اماو

 رفسال مدزبجو يحي رج د.حاواةباس نا ظفح سبت اكى دنف ا ىلعتي رفسالا ل رايدلاب مهقاجو

 ( فل هيب



 00 01 ظ
 |  ادذي:كوخأهداز نسحمدرو (لا وشرشع عسان يف و) راح اسوا ص عنا ردوا

 ااشابدمح ياوتو كيب زاويا لزءباموس صز رباوةعلقلايلا علطو لفح ب كو باشا نيسحهل خدر زولا
 :ناثدا ولا (نمو) فب رمثلا جالا ةبكصر ةاسنأىلاناديمارق طيغيفهلزناف هيصخم قهداز نسحم

 ناك د ىلءىبل + |اغاد. يمسي لجل كولم فقو فل ًاوةئامون رش ع4 -ةدعقلار شع عبار نينث :الاموب يف

 لسرافكالذب نامثععأت ةباوبلاا شاب دوأ ناي "مزاج عمرجاتتفا هبي رتشدأ هليو زبابب باصق

 ,شب واجد غاباملف ةطرشلا ن -يف هس #<صاقهلاهو رفحا كولمملا كلذ ىلعاوضبقو هناوعأ

 مالكلا ىفاضوافت هكول م صال - ةطرشلا بحاص باب يا هعابتاو ةدال وأو وهراطح هك ولع لك

 0 ونحسلايفهعدوأو روك ذملاشِب واجد يلعاشاب هدوأ ن ا'امثءعضبقف ةرجاشمامهنيب لصحو
 قدعتلا ضرعو ناظذد:سمادزذ5# و يملا عل اطو هاد عن, نانلم كاذذاوهو اعانودرا سايل

 موي ىلا” ىفف بكرو نحسلا نمدك ومو شي هلا عجرف هقالطابهو ىمأو كاذب هلاوضري
 قجاتصلاوءايمالاو ةءهايسالاتاكاب ثالثلاو َةَق ةرفدملا ةفئاط عمةيشإ واحلا ةيئاط تعمتحا ةنداطا

 اوعلطف كلذ يلعب, ر كلا مهقفاوت يف روك ذملااشاب هدؤأنامنعيفن او ءاطو ن اوردلافتاوغالاو

 ماقلاو امانا كى 0 ةاو رق ل. اعىرع دار رك لانا ارلطو نإ دلال
 ملف هيفتودل زعنمدبالاولاقو كالذب ماصخالا ضري فذ شب واجد س ىلع نامثع سبح ىضاقلا مف

 لزنٍاوممعجاو نيبضغماوازف كلذ يف فق وتقهيفنيارمأاشابلا نم ركسعلا ب لظفي رع ول
 ةنالثهباوماقأو اغا اص رشي واحلا ادخن لزنيلاهاناخةب ون نم مهةبطماولزت ًاوديش واجلا ادذيتكا
 دحاو لجر باق يلع مهنااو ةلاحنو: تاكلبلا لهآ, عمتجا مث ناويدلا يلا هجوت لا نماوعنتاواراهنواليلو 1

034 

 هنا ردع ا اط ىلع مهعماونوكي ناا وقفتاو قجانصلا ىلءاوءمشجا مئاشاب هدوأن منع يف ؛ىلعاوةف:او ١

 ا تأ .الواب فاشكلا م٠نيظفا املا مهرافن ال تابتاكمةيهأب الا لسرأو مم هل منال

 0 ) روشاا يرشع نماث ةعماموييفو) ةنالخلووةياوبلا امد لزم مويلاثكالذىفو روضحلاب

 يلا اورغدل م هرافت ايلا ةد + اقلااولس راق هات نودد . 01 كفلانأ مهربخأ نمير كلا ةفئاطيلا

 اوساجو كاذدعم اون همه ا اغلفقو قا اوسالا له أ سعزناوا اوعم جاف ب رخل هل 1 بأ. لا

 هفورعملااغادمت لزنهىفو مهماوب ا رواشدي ونوم متجيةتسلا تاقاجرلا لهأر متسا ساو ع 5 اكد يف

 موي يفو) طقفاشابلاب نوهمتاوناكم اف ةيرجكتيلاامأو راد رتفدلا كي ميهاربا لزنمو رطاشلاب
 يلا علطو ةريث هك عايثاو فيفك دنج يف ديعصلاب ناكيذلا كيب دمجمدق 0 عياردحالا

 لهأزا 6 * ةبياصلاب هدبىلالزأ و فاطل لا قالا س و نيلو زعملاديعصل اماكحةداع قلعردمنا ود

 اوقفتاوةماقىف كلذا وبكوا ميحا وضورصمبةدل>-: املا ظملا لاطب | ىلعا وقفت اوأو همتحاأ ت تسلا تاقاجولا

 يفةيكماج لن وكي :العذملاوأ ني ردا اب فب رعتلاو رابنالاوبرضلا رادبة 4 فيظو 1 ناكز . نآاضإ
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 اللخدو ةنيطلا سي> نم اغانيسحو اشابهدوادمح عرفا ارن(هينو) نامل موموبكيلاتاكر نإ
 علط ( هني رسشع سما ىفو ) ةيجكف:لاباب يلا نيسحاجتلاوةنك ارا تاعادنع ابئخاف اليلرصع#
 تالاذ رك لا عمتجا ( هني رشع سداس ينو ) ةداعلا ىلع داتا ب رك و لاب ةملقلا ىلا| شاب نيسح
 ةنئاط كلذ ىف دناءف ةئيطلاىلا هعوجروهي .ذن نم ديالاولاقو رصصم ىلا د- جا حرفا 00 0 .انمهتحلسأب

 قفاويملو تاكلاب 1 !اةسيق 5 مهدعاو مكقاجو نم هِلَش نءدبال اولاقو هيف م 0 اسدلا ن ةاوعل 2 1-0 را 2

 ا هبأمإ كلب لك لن :كلذ كو نيتل ءاونوهوإ ميبأبب 00 كل ذ ىلعذي 0 ءأإ / 5

 هر ادع طبحاضص هوا ُ واه نأ ىعقافنالا عقوف ةن فلا مسح يف مهوب .ءطا >و نايعالاو ق>ادصلا يلع خياشملاو

 نامرفه.اعاؤرقواغالا سا<ىلا هو 1 و كودلاب ان زاو !ةالا ادكتك مد عم نيطا قتلا هل واس رآو
 تاغا لزم نم علطو ةيقحنصلا يلو ىمالا لثتءاف كلذ فالحب هي .اعنوكي فلاخناو ةيقحنصلا
 د ثداوحلا نهوإل هتراغيفهناخابطلا وفاطلسلا قدنصلا هل لزنو هلزن يلا يافع ني م
 ةيالث ىلع بهذلاراي دغر 1 واب رحبلا قب رطنءر ص لاف يطا

 ا محا و برضاارادب ءاش>الا لاقي ىتااةنماثعلاو ةطالزلااوب رضي ناو اطاربق ني رشعو

 اغارضح (لاوشرهشيفو) طقف يهذلا رابع مت ىلع اوقذاووك لذ نم نوب رصملا عنتماف كلذل

 يلطب اعادرو (ةحطار بش فو) ناويدلابدازملاباهوعايف 5 نوجسملا ثايىلعتادو>وم 1 دب موس

 ادار ذل اراديزالاللخنا ناطلسلا يلا ىهنأهنأ هيدسو رادرتفدلا كيب مهاربا رادنزاخ ش
 لياخدب , ٠نمسوةلاذخاف ل .ن امدعلا ن ملدرهب# ان ناكو أبي فرصتي و امدح راصف سوم لالد 1

 راي لالا راو سوقلا ةنفذخاو روك ملا لياخ ةوق نم بجسعت ف عطس ملف اهيذجدارأو ورك ل 1

 ذ اهبذحلا هب اطف ناطللابا هربخ ىلعتاو اهبذج ىلعدحًارد إذ نفلا كلذ لهأ هب نحت +. ةيمولا
 قءاببذج رادو ام «. ميه ارب اننعاك ولع ع نا ليسوا هللا اهم وعص نه بحت عطتسإ 1

 صأق ناصحلا رهظ ىلع عار وهو ف ل اهب مريام رد نوثالث زادك ا أود :عءو اهافرط عمتجم :

 > هلسرأر كيب ميهاربا هزه مراضحاب ناطلسلا

 --1 فلاوةثامونب رثءةنس 6

 عمتجا|ملف ءاس رلا ةيشهعمو ناويدلاىلا عاطو قا أرملا سدر هجوذ متاح ى مك نادوبقدرو
 نيسح هيف بك و ؟لزأو هنب رشعن ءانىفزبجلة مو رلازايدلاىلا| هاب ىلع زيوجتباموس م هلز زب ًالشاملاب
 رشع نان ينو) لوالاعب 0 رلأ اوأيفرفاسو نافسلايلزنو 7 1 تاوغالاو قجات صااواشاب

 5 و ةب راغملانإب 2 حم اح كيب دمت نا | شارلا يلا |  اوهناو ناويدلاب ركسع عمتجا ( لاوش
 ىلعهوسل و |ةحئنص هولء> كيب ساطي ,قعابتا نمد همنا ر خا اولو وهولزءفدا فلا يملا يدؤي اذهو

 »#  الجيرتى  ل «#



0052 00 
 4 0 صارم و بولا ر.ةعاج هل فقرذان اويدلا ىلا عل طمويتا ذوهامشيف بزعلاب اب ىلع و

 لاملا تب نيما دمر 0 اويدلايف موةقرفتملا ريذخ غلب و مهاب يفهوسيحو هس رف يلعن ههولزناوه مرق

 طظلغاف هةءامح هل هام ىلع ةرفذملا ةعاج ه.ئاعث ه-ضرعت شي واجشاب نعام مود ١كلذ ف ناكوبز . يق
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 مىيديأن : نودادملام منان ل اذ كف هب , رضاوداراو هقأو طا نمهياعاوضب ةفبا ا

 ناننا 00 * مما يلءاوفقوو بزع ءلاةفئاط تءمتحاف ة هقر 4 أ هدف 1 مربخأو ع هلا باب ىلا لزنف-

 0 1 ا مع م2 مايذاحارف يلع ىراصول' دبال ادا هواء زا ذم يل لآ نيل زابقق رغما ةعامج نم

 1 د لل ل11 | عاب و. موامهوجشو ليا نءامهرل ناو ا ومان ريش مهوب وة حار ةمكا
 "رك :هلا باب يفاو دعقو تاقاح وأ عم 0 >|ةقرفثملل ريال صوالق سوم املا نماحب ءاعاماو ذخاو

  عقوذأيلا مايآ' الث كالذيلع اورمتساو دقتءلاو لالا لدأو قجانصلاو تاوغالا يلا مرمأ او 57

 ازدخ؟ دحأ مهو رصم نم مههفنو ةنتفلاراذ :لاعشالا .دساوأ اكنيذلار ,اذن أةمي رجا رخأ ىلع قئاوتلا

 ثعايلا ناك يذلا ىلغو ا ىحات ينةادع ودعاة دوا اد 2 تورشلاو لالا تن ن(ءاذمتو كنز ءلأ

 ىلع ل ز ع (ةجيل ارهش ىنا يف و )د يءدلا ةهجيملا مهورةسف هيلعاو صو عيا كلذ يلع قذ اوف كلذ ىلع

 لصوو مطقو مولءملاراعشلاب بكر و اقباسةيشواحلا|ادختك اذا ناوضر هضوع ىلوتو ناظفحت --
 ةضف فص ؟ةهدلكيلعا ؤامحو ةرئاط الا ةةهدلا,ب برضا اراديفل طرالا اوةندي نا قاوسالا لها عَ

 كيب للء+ ا يفوت فلاوةئامو ةرشععست ةنس ( مره ارشع مباسيفو ) ةروص هل رام كاذ زملصتف

 نهموس ص درو (رفدسداسىفو ) |ةباس جال اريءاناك يذلا وه وهضوع كبب وبا ىلوو رادرتدلا

 مول ىفو ) ريثع ةتس ىلع هنوعطقاوناكو اطاريقنيرشعونينثاب هذلارارع نوكي نابدما ناطلسلا

 رصقب سيد هريغو سو..و عام نه 0 كمبو ىعارلا شاب دمت نضحك سف اد زر( شا

 او رخأت دقو جاجا لصو (هفو) ٍبرعلا كر حبلا يلا ولاطب او نيدلا حاللص فسوإب

  نءةعاج سبح (ع..بر روش يف و)ةشمقالا نما بامءارشؤ دنملا ب " ارمتلوخد بيسر فص فضنملا

 ( ةر> الا يداح رشعنماثيفو )ةملكلا باب را نم مهريغورادنزاخاوادذ كلا مهو اشابلا عابتا

 0 ٍ 0 ا د هيام تو با ا ام كا

 2غظ>ذ1011 دن وي ندييضلاو 00-000 ' 00

 اما ناوذر لزعهيف ذو يفاطأس موسم ب>وب كسسوزان ءاضوع ةيرادرتؤدلا 1 محارب داق:

 يلاهيفنو اشاب دمع ةبونلاطباب رمادروهيفو ) هنعاضوع يدنق اركب ن افاد قوت 50 1

 كزعب رمادرو ( ب>رلئاوا نو ) رفا-نايلاامماقاو قال وبلا هموي نهلزنف (سدورةريزج
 كيب ميهاربا لعجو لوب.ءالسارا ىلا ن وبدلا نو هياعام صالخ:او ف سو رصق يف هسيحواشاب ىلع
 نمو 0 شر ذا اول زمني يك لاب أس ةنتق تعقو ( اهيفو ) هيا دوح ومتعب واشاب ىلع س ىو ماقماق

 رم يبعاش اب نيسح ةيالوب رابخالا (تدروو) طار. ديرةنيطلا يللا مرفت مثهشاب هدوا نيسحو اشايهدوأ
 ىف يرشلا( رفاس هيفو )ةرمشع عسأ ةنس ناره شرشع ثلاث يف ره ىلا مد ةفذب ردنك-الاىلا:هودقو



1 0 000 

 ( يزا>!!نسح خس,كلالودكاذيفو ) 1

 رحسكاذمهبذكو * يمحم سيلمهقافن ركن ظقدقوفام * ريكنردءلهال
 رصح هيام ضافدق ** نبل نددت ربج تاي داكحو * اماعل لا لطعت

 رزو هفام نوري # اذ ىلع نوفاحيو رمصعو رهظوحدبض» ءافو مون لكل

 ورع قتدعتلا امنع قيس ف رس>سيةريزنودغي * را لكرحلا .

 اورقتسي ملنوعدي * اورمتساو مهسأيل رفك ىلهحي داكف * جضسانلا يلءالع

 رسكرسكلابلازو * الف ءافوأل يلا رصاو حتفلجدق * ريدق نم يتأ يتح

 دزأو كاذ ناكدق * اغارذ ربشع عسبسو رسما ءافولا اكاد: * توك رئاغ احد

 ١) رس هانت نسح * يزاحملا كاذدنعو .رعستوقلايفدازو# ىضارالا معل لأ
7 

 .لوفلاو هضف نيعل راونينئامحقلابدرالا رعس غلب وءاللغلا لص امد رس طبهوداليلاضءبيورذ

 عج وبدرالاة ف فصنةئاهعب رازرالاو ا ةئامريعشلاو ةضف فصأ يتنامسدعلاوكلذك

 "ام ةممعإا راطنقلا نمسا او ة هّضف ىندنب يرةءاو يسوماخلاو ة2دنفاصت اة الغ لطرل ا" يناضلا محلا 3

 ثالث لك ضربلاو .سةفاذ_ه ىلعو فاصن !ةينامشثب ةجاجدلاو نيسمحو ةئامشلشب تي زلاو ةضف فصن

 ةرّشع ناك ةن- يفو 0 ةزالا ىفزوذاد>ءكلار كو فاصنأ ةنامث هي :؛تاضدب )

 نيفلا راطنقلا غاب ي-نبلاال_غو يد :طلا سام ةلامحشفح | رص كباس طان مالو ند لا نمتايإل

 رابناخ تاحرفلا عيبف ساشا االاعو 1 نيسمحو 2 ؟امعيسو ١  2ةئامعبس يراكدملاو هةضف فدن

  0ققةعاقلا نهاشاب د لز ) 5 06 تيتا

 [ 9نم : الاموي قالو 1 ا املا لع ةاقالملا »يلا تيهذورجب 17 ًط ناخب )ا

 ةرشع ناعةن 6 ناشر شءعى ا" ىفو )عاب ”الا فاللخ سفن ىت ةئامو فلاو<ينوهو نايعش عسا 00-5

 ةقرغتملاو بزهلا نيب ة 4:25 < تعقو( رهشلا|ذهر >اوايفو)ههودقأ عن ذادمل وب رضوةعاقلا يللا علطو بك ولا

  3 5.ناوبد يف ةنءلخ يلوي هل 0 ”انبارتص تك قلقا عساف سلا ل

 |  1ادح:؟ لمعو بزعلا ةفئاط ىلعةيردنكءالاب رادرس لمع مث ةلب تملا نما هج لزعة مهند لص> و ةلباقملا

 هريغو هبأب يف تاقاعتلان .هلامو هيا اذا قل بكرو نادو.قلا

  1اناا ابعذو مْمهر هااخب ا ل و بر م تاقلعت ضل هل

 ٠ ف اويدالموي لكم هع بكر 00 روحو ممم ؛هولؤ دي و بزعلان مو وحر 2ن !ملأسو م ءلامضن او ةقرفتملا



 ا

 ادؤس: 3ك قظ_ هم عابتا نم :أنم الجراوأرف مهرو رم قا رط يف ناخدلا برشيءوأر ن لك نوب رغإوأمب
 دازون وحلا ست« مهنم ةفئاط موته د٠3 يف ناكو ل ارا ملا اورجاشتو هت وبنأ اورسكف لغدزاقلا

 0 لع ضيفو ءلاةشابهدوارض>وقوسلا لحمه !ءماقوةيضقلا تعناورجاشتلا

 نم جلا رفاس ,- اوروتسافةناة رعلاب مهتحس ر رماف ةيسقلاب هوربخأو اشايلا ىلا مهم عل طو دبر دا ا يف

 ةفصانخ رص م لاو ضع (اشابد#تم رق يلون م )مو ةابن ءجرف أمن جسلا فةءاج مسه تاهو ردم

 عيرأةئس (هماي ًايفو)٠ 0 مااشاب ليعمسا ادد ولو فلأو ةئامو ردع دج ةنسيفاذ دلاع.بر

 ةنسيفو) ناظفحتسماغأ لع ةهحرب ”يفأ كإذ 0 ةريعس لاو ةصوصقملا ضالة داح تأ هحةرشع

 د عواس يف ناخد نب د.ح| ناطلساا س ولو ينطصمناطا لا ةافوب رابخالا تدرو (ةرثع نب

 .كلذل فن قاوسالاو قي رطل' ةعسوت لحال نيك 5دلاوف# ةسلاعطقباهابلا رمأواهنمرخ آلا عدد

 ضرالا عطقإ رهام كلذ لفن قاوسالا نه راك اوا عارذ راو كفاه ديف ش رالاعطإ رمامم

 تس ةنس. بجر رهشف ل زعناهيلا تاونسسمخ رصارلاواشاب دقت ثكمو تار نايل ا

 ” اعل فالق د مكاو نادب ءارق باب راوي ىذلا نيمي رالاريعت ( مرام ومو )ري فلاوةثا وةك
 ارتكماهولعيفو ءارق الةءايضرادواذبط ماها شن 'واهمرتكساو ماورالا ن ةيتولألاءارةفل ةيكتو
 اما ىر وغلاب فورعملا ناتسيلانيبواهنيب اميفاشناو ىهرفكيام مل بتر, نا رقلا هيف ناورقي لافطالا

 ناتسإلاب وأ ىروغلاةءاق مرو راهتالا هيف سرغو ىروغلا ناب ددجون وللا ما>- راب ةشورفمةححرسف

 جا اًحاريءال لمحل م ءاستو نيظافقلا سابأأ مّ ربة مياتع ةيطسمينب ور وخاريمان 2 اوح رمعو

 ةعلقلا نمد 0 ناديمارق يدبلا مال اًاشناو باشألا اهياعيمرب ةبطسمر معو ردانلابابراو

 ةفارقلاب رمعوخل لا طسو يفهيقسف هباوا معو تارا دح عيساانهولز ةدحاوةعطق نك ما>ر ضوح

 [غناو مييفكيام مذ بترو نبروا#ءارقفهب لعجو ينال. ارداقلا '.ءىديس نبأ ىسعيدي_-ماقع

 عولط دعب مويلك نآر ملا نور ديارشن رمشع ةسمخ | ميف :روةيشي والا ةبون را وح ةعلقلا لخادباحن روص

 ا 0 ةمود < لجان ه هعدممز زااح رجك اح كيس نمحر لادنعلتق ةىف سدست يدلاوجو نشل

 9 .نمزىف ةرازولا يلون ناكرواشابد ا را ىلونو «ةنجرتر 5 هري#خ يف كلذةت؟ ىايسوا ثأد

 00000 رمح ؛يلعأ !اوأمنم هرذح م سرقة رب زكاظن احم لعج وابنء للص او يناطصهناطل ب ل

 2 آاةراما كي .ساط. فدا (ةرممع عسب .سيقو) فل (وةئافو# عت نابعش نس داس لا

 باطوءاعدلابأ ولهتباو سانلا ضفة دايزلا ن 7 ءلنلان وو ) ةنسا|كلتيفو) كدي نا ءاط

 هيف مط هللا باح مأق ءاعدلاة با حاب ةفورءملانك مالا نداراعو يوم .ل١ ليج ىلع اوعمتجاوء' 2 لا

 لاق م ةحرا ذو لزاولاو «كاذذشو تون رشعىداح

 رطا وطارب> هل هن ء-راذك رماتلأو رشاعو يداحت مق 7 قرابم قلد ىلا

 0 ابا وسل” -

 ” للم ردن

1 



 الجر 00 0 (رفصيفو) طلا ةزيزج يلا كس 05
 نيرشعو نينتاسعذلا رايع نوكي نآواهبم- ا ولاهم و هناي رضلا نيمأر ضحأ و ارمالا ٠

 كلذيفو ) افصنرةءةسمخو 0 :رطيالا أرعسوا مهر ردرشع ةس غو ةءأم قبب ري لكنزولاواطاربق:

 تدل( لوالا ع ررمش ءىناث يفو ) اهيا هجوتو اجرج ةيالو ىلع كس نمحرلادب "سلوا

 رضح نا ىلا رصم ماقمعاق كرب ىناطصم دقنو نيتاس انايليعمسا ةدمتناكفاشابلااولشعو ةيرصلا ٠
 كور مع ًرةثاعو عسا 1 بحر فصانم يف ماذعبكو ٠ ٠يف ةعاقلا ىلا حطوا ديس داش نول 3

 رثشع عسات ينرفاسو هلاغشأ ى ضف ىنامل ملا كب فسوب مماعو ركسملا نهرفن ىف از يهب سلط ( موسره
 نيسح هيءاح دةناكورفاسيلةيل داعلاىلااشاب لرعمشأج رخ ) ةديلا ىذرهش فصتنميفو ( ناضءر.

 اهغقو دقناك ٍتاانيشردبلاهالب ودل زئم عابواسيك نيس اهنع ف ةدبدرأما|نوسخهلعرذاتفاشاب |

 نشب فت العا ةبارحلا اع تاقاقحتسالا باب را خأ *# فل ًاوةئامو رسعةنسيفو ال

 ( ةيناثلاىدامحر 37 يو ) افدترشعة: :سريعش بدرأل كو ةضفافصت نو رشع ردح بدرألك نع نع

 نمؤألا للدسأ ةهجاوملاةوب لا ررظب ماقأو ةىهاقلاىلام دو ىميلعلاب يعدي ولالا ل

 لاح رااب ءاسنلا طاتخاوة هج لكن مسانلا هءلعتلئق أو ةدالولا هيف ١ وعداو ءاوعلا نهريثن كيما

 ةسفن مذ كا م ةحانب نفدو ةماقأاب هولثقو رك اءتماقفدم ,ظعدسافمهبيس لص #ناكو ٠

 ش (هنع هللا انعيزا حا نسح خم شلال وَقي .كلذفولامعشاىشر ٠

 هيحوو عيضونم # هيلا سانا اعره هيعديام ىداو * رصع لاجد ءاج

 هر رثعل أم ىربأ * عل رص ل هلو هدرا د اريكادق هياعو

 0 ااونقو * قافن لأ هءاح هيلا يع ! نم باخ * اساكعنا هيف يربف

 هسيتعلاك خارصو # حايصو حابتو هيتو صقرامايب * رك ذسلجتاودقع
 هيغاللا سف لخأ * راهو ليأ لوط هيدملا,تاسااج ج لاجر عيءعاسوا ٠

 هيفىن ادلاداح نم + ردع دع ةتالثل همك احاذ هدا *# هيلع هللا طاس

 هيفبات عم هرش * اياَربلا هللا يفكو هيتلاض ماسح * ثالث عم هولتق

 هيلا راف ندح يزاحملا رديلاهلاق هيدل رثلا لق * هوخرا دقدلق

 هبنلا.هط ىنلل # مالسو ةالصو هيدلاو عم عساو * تفاطل كتماك

 هيئراو موق مث * بوو لآ يلعو ٠

 اوامحنأ مجداعنم ناك!اذو ىافو سنوتلهأن ,ةيراذملاةمقاو تناك ( لاوشرشع عب ارا

 ك ربتللاهمابناح ةبراغملا لمحة رهاقلا طسو يفاهبنو رعومارطا تيبالذ: سلك لد نا ةبكلا



 5 0 5 ل

 ش 1
 1 0 و ةئامو عسبسةتس ( بجو رشع عباس فو ) ناب هش رمشع يداح ىفاورفاسو
 35 بترون نم جارنا هرووش مهاب هديس نبا نعاضوع ةيَق مءئملا كسب رادنلا يذ جاما ريمأ

 '- نحسلاي | اغا ليعمسا هقيثر رمتس اورضم ناوي ديف فئالعرشعو تايا روس ويا شلال

 . (نابش فا يفو) جاحلاةرامأك» 2006 هعباسيفو) ر 0 ني د (بجر عباريفو (

 0 درو 34 يلا ةئام را_؛ةنسلوالا عسر رشع ثلاث يفو ف * رفسأ| نماعج ار كمل ].ةمسا درو

 0١ دارمداهشتساب نع اا تل ( دروو ) ادو#ىمسوزناطلسأل دولوعارو رس ريعم ق 1 نيب زم 0

 :هلجر نمهو رجوهؤاتقو يدويا ف ساي يلع و 1 ا نم ناضءر رشع ثلانيقو ) كيب
 هناكالذ بيسو ةالصلا دعب ةعئجام وبك لذوهوقرحأو ايطحاوعمحف اياغرلا تماقو ةليمرلا يف هوحرطو
 '. يلماف رص.لاو> نع لئسولورمالسا ىلا ءاط مث ىلءفنملا اشانيبعةلود يف برخلار ادي امزتلم ناك

 ا :ةاترصهرضحالوتأأ رع تادعاو كغ 00 ملا نعةدايزةنب زال 4كهدع# دب مزعلاو ار

 ربشأو ادد .ة::واهئارجأ ءاشابلا هقفاووايرمضح لاما 0 رقد وبدلا ىلاووعأ طاو قالب

 بكر كاذ يف مهو ءعجاروءارمال !ىلا دم: 1 نايعاوراجبتتا هجوتو سانلا م ءافرصم عراوشيف كلذب ءادنلا

 1 ساو ةموقدي ا مح ا واحلا ثايلا اوضوافوةماَقَل ىلا وءاطو ئجانضلاو ءأر ءارمالا

 )0 1 ةرمأأ هنمدذخ أى عاومعصو هيلعأو ظلغاف 4مءلست نم عنتماف يدوهملا مهملسي نأ ا

 08 11 نا يا واعا لا ىلع دنا تماقن مه ع هد راهنت تاو راغب و>هيلع اوشوشرالو ةناقرعلا

 | خيش ثاا لوش كلذيفو 0 0 و ندسلاىلا ا و 2 متتاف واقل كل ايدوملا

 ) هللاهمحر ىزاد> لا ىردرلا نس

 هلالا هلع ين>ا #* يدوم لح رمد

 هاللع داو هل 2 نان 7-0 رمدعل

 8 داذزأ هداق ف د ه4نسرفو رع ه4عمو

 هاوس شقني هيف *شقنلدد.شرقلاو

 هافقاوصق صقام ا مولع صق نش

 مان 00 ااءااو دع هوقر - اذ كعاو

 ءاكدقام سك 23 ىو لك دنس

 هاهداءانموص نم ع رعّع اا ناو

 هان دقام قادلك 3 هوخيرا هبويسحو

 هأثلهن رك وس * فدء ظدلغ اظن

 هاروو 2 اهسدعشت سانلاو

 هالات نوريغي *“ ري زا دنا ن*

 هاوحاممص قنلاب * أ ًارةلا 1 اة ا
 اك اعل زآ * كاقص يذمراصن

 هاكع ءايهلاهبف * دامرل >ءاقح

 هاددام يلع هب * هول هداف مح اي

 ١ايوب انحاتداو * انالع 1

 هالب نمةماق 2 * اهولطع ةعمجل

 هام زاد ىلاد# نم نس>'ذلأك و

 ل 1لونم فقوةخ بتك هناببسب ةكحملادو,شدخأ فاقرزلاد#خيشلا نافعا (ه2 را: يفو )
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 يداحيفو)هب راغملا ب ع خش 2 يقاو نب هللا دبع لذ ةيوال تي || لب ءمانب ريراف فيرشلان 1 كو : و

 صهاوجلا ةدسعامأ ماع ع و طرل اا قفا و اخأريذن عاتم ع 0 و( ةدعقلا رشع

 انحش نأو ا تعااماو | الا نوع ناو اهنأي ءآ يببتا 'اهنافايا رم ملا نمأه وساد | 1 رئاخذلاو

 رئاخذلاو ها وبلا فالخ سبك ةئامسب رأواغل أ تاعببلا نام غل و 80 كتبا ةءلقؤف ' :

 مرا ف صانم ينو# ةيف 1 نحن كيب ناميلم دب ىلعة ني زا ةبعص لاومآلا عم تزه>اهناف

 اونو 38 ةءاقلاىلااوءاطو ان أ ايصوءا.ذوالاح رنوذاحشلاو ءارقفلا | 4 فاو ةئامو عبس ةنس 0

 هل هرلا ىلا اوازمف م درطو ىلاولا بك ؟رةراجيالاباو جرف دحأ مهب 0 3 وانما وحاصوناوبدلا شوح 01

 تناكو لوفلاو ريعشل ابان اللمناكواشأب ك1[ ا ةلغلا لا او-اومنو 3 ا

 ةئامعب رأ لولا ةئام ةاثب ريعشلإو ةضن فصن ةثادت همم جمقلا تدرالا عج ؛ يت> ءالغلا ءادب هش اشاء دع 2 ظ

 ايل 0 ةميظعةد-ثلصحو دجويالث سدعلاامأو د 60 .زرالاوزيسمو ْ ١

 فرط ساناالك أى و كلا دكشاو هقز الا مسمخمت ذاتما نع 2 فابرالاو يرق اىلاهاد 3 :

 1 انمو 1 اوسالانمزيظاءار ا اهأنمىرقلا تاخوعو رك نءربثكلا ثتامو 3 ش

 ىعلامييدنأبو فطخلانءهنو مس ر 2 زيا قط عمةثالثلاو نالجرلا هذي نجا امغاسؤرىلع | |

 0 س ةطدس مر رنا يرشع نان فان ذايىلعلزعنأملا كاذ ىلع ص الار مدا و هب نو دوعإ من نرفأ ب هو ربحي ينبح 0 1

 ىلا اشاء يلعلز و ماقمكا ة تانك . ميهاربا لءحو ماشلان 1 ا لوءمسا دم (درو و) تأ ان 07

 لو اماباو ريشا ةثالثو تاونس 5 امالي اك ليذلاةكر يلع لطملاب زءلا اديك دمح الزعم 31 ْ

 رةساا# 00 .كاموي يف ةداءلا ىلعب ؟وملاب ةءاقلا ىلا عل اطو ربا نمرض>واثان ل .ءمسا 1 ظ

 |وعتح | 3 ناديما رق نيذاحشلاوءا رقفلا عم ماع الغلاو ب 00 ا || 4 فام ياروقةرالو ولا يف 27 ا

 هتاودنايعالو اناح + هةئاذخأو هيردقو اح ردق ىلع ناشالك نا.ع ا ءارمال | يلع مهعل رك ! ْ

 صاق مما ذع' أبو كلذ سى قع ًاوءالغلا يضقن انا ىلاءاسمواحابص ماعطلاوزيلخا نم مهفكلم 4 نيءوا اح 3 3 1

 0 ىلا هيب نوبهذيو تاقرطلانمقوملا نول اور اصفءابرغلاوءار قفلا نف كا نالاملا تيباشابلا 1

 نهري ال هاو ءاينغالا هن 1 ن٠فالذ الذ ءابولا يما يغنانا ىلانمؤملالييسدنع ناطلسلا 1

 0 قداتلا 0 ثنااهيق ( فوتو )لاو ا ف 1 3 0000 ع ا 1

 0 5 مو 0000 هام عن دلو هءمو 3 0 اون 4 | 4هم ٠ نخر عار

 أومتخن نك هئا م .1ععلطق بسودف لصف اان لع ةيدأ>؟موس رم 4 دروو ( ا ؛دوةلماك

 مايأ ةثالث اهيحاوضو هني دمات 5 0 ةرص نيش لاب رأدروو كلذ قاغى > هيادودوم اوما هلو



 م معبفلا 7#

 ش 7 20
 7 ا ودم قحك اه 0 مهاب يف تاصح و مهباهب ناظفحتسمادخ: 5 للاخ بلج لق (لاوش

 - كك لطناو هني رشعثأاث ىف ةيت>:دلاامهوسلاو ادذ< ةاحرو ميكلب ن مقال :ةأ ياس

 تاباس+لانم ةيراثكنالاو بزعلا قل هابام عسيمجاولطنا و تاكل عيسلا قافتاب رص» نه تاياجلا

 مياس ىلعاشابلا ضب (ةدعقلاةرغيفو) عراوشلايفهباودانو يدلر ويب كاذيبتكو اهريغو روغتلا)

 ةيقحنملا نم ىنعت_ءامث ادختك بجرٍبيغتو توبات يفالو# هتبب ىلا لزنو ةماقلاب هقنحلو يدننا

 ردعق اوسالان يي موس رهدرو (لوالا عب ؛ ر رشع نها" ٍفو) ة: دما يبا رفاسو هل :ءاهومفرؤ.

 يناةيفو) ميهاربا ربارخ - امياساهد >حايمسدمحا ناطلسلاامهقز رؤيماوتنيدولومب اهبيحاوضو»

 رفاس ناك دقو بنش ىلا كد ميهارباب ةحال 0 هردت يلام كب وب اكل نس ةاذ نادر

 يداحل قفاوملافلاوةثامو سة - (ناضءريرشءىنةىفو) دب نك ةيلقل لولا 07 رخاوايف

 ةما.ةلاانا ساملان . اثق ةع ا الص قنا لاناكو وجا هنملظا ترو لينك ذ حر تيد سنشإ رشع

 ةريدكرود تم دهو نول وط ع ماجة رام ءيلاذكا ما تطقسو

 م 57 تشم تلو 1-7

 رفاس ةحملا رهشيفو :انفلاوءالغلا عقوو ىذارالا ت قرمش ةعرمس طبهو ةنسلا ك7 ليدلا دمرصقو»

 ال1 11 ده كك ري لا لظ نءاو "توت: سلاراد لا كب

 مشاه نبهللا دبع في رشلااولووهلزت ءركسءلابهنو هوعزتو هعماوي راف جاحلا ةبح هب ادروف ماشلا بئان

 3 تاج تقر( ةنسلاهذهيفو )مشاه نبل دبع رط و باغتو دعس عجر جاهلا دوعدب مثدكم ىلع

 ها ماعز ده تفي رشلا رفح رع الا ىداح رشعيلاثينو) يقارشلاو يرلا بيسب ىربملا لاملا»

 يناعصم ناطا لا سوا ري ادرو ( ٠ ١١ ” ةذس ب>ر يرش ع نءان فو )دع فيرملا مادو رطم.

 علطو سو 01 1 رك علا لع ىنابا رفاسم بكوب كيبدجأعلط (نابعش رش عيفانيفو) د نبا

 ,يماقاف الوب . لاك وع سدو رةظفاحل يرك -عفلاب كي ليعمسا هني رشعع_ اسيف اذإ 8 2

 اغآ ل يممساواغأريذن لا 1 مهام وسمدرو ( نابعش عب ريفو) ةير دنكسالااىلارفاس مت مايأةثال

 01 ( لاو نماحيفو ) هرعت وامحلا ونا اوطبستخو ناظفكسم بارباهون يسن نيف ةوطلا

 جا رخو فاقوالا جارح عند ن«نيمزنأملا عان ::ءااشان ءىلامهزالادزو 0 او فاقرالا 9

 فتون ريغ ن «مهياعام عندي زيمزما لا يماف رئاعشلا ليطمت نهمزليامو دا ةهدنضرل قرا

 راالا لال_غم- هتنب يفةر عجل حعي رادرتفدلا كب داس ىلا انا اوشيثو ) اواثتماق

 كا الا ماعلا لااهالغىتب,:قارشثلا دالبلاناىنا وتلا عقوف كلذيفاو ر واشتو اوعمتجاف

 ةبارطانعق'ةغسالا 00 نء«نوه هزل ؛ادارتشثان مثلا, -ء.داقار راو خ ل موياعامأ هوم زمام عق دوف

 نه ربسخادر د( لاو شرشعينائيفو )تالودول ءا ءارشإ مياعام نوءزلا ما قاغو افندننوسمخو ةئام



 دب اس ناكواشاب مح أ مك 4ع 2 0 دحا وةنعتر 0 27 6 5 ادي اجو '

 رشع س داس ف ةعأ ةلاىلآعأ اطو ربلا قب رطنمأت ايدحارضحءو ر رضع تاه يذل ا مهاربا ادد 9

 لك قد“ :صمهيلتو ٍِي معواب العا ؛اغامىلدوو 0 ااوىددلاو ة 4 ام 1 :دمرخلا 1 ٠

 هدب 1 ياسو ا ع ر 'ئااذهيفو)١ةر < الايد :امح ف 2 :ميفرذأ سو اةباساح راو

 اضا رئاسوهرز 3 11 *ءىلاثىفاو يجولو 5 دع“ ص مهياعو امةهبااو ةريح.لاةيالو لالا

 ص ١ وةذيشإ و 1 ا 1 ايلات اوغاوا ك1 سودا كلا عم مو كما ١ ىل عام اهب

 نيءزو:هاولووتازحالا اهينمز فن ريك كل رميب تعقو تارا سمح هناي ل راحو هن 0

 .مهقي رطيف برعلا نءاعمحاوفداص م.افاشابلا ادختك و ايغاباغا ن_ حو كرب ساطيق هاو نرالرع 1
 بااغنبا ةعقوتن 5 (مهب اياىفو) رص٠يلا اورضحمث ءاس'ور مهماوعادقو مطاءاوبنو مدلل 1

 نب -عديسلا (ىلوتو) فر رشاا ىلع زطا تناكف ةدجا احكي دمج عراب راو ةك«فييرعش
 ففلذو ايناايلي ماي ةنالثتك تفي وو ةريخك بو حدي نامل اع دراو د 1
 ةفارقلاب نذدو فااوةئامو زيتلث ةنسةرخ الا 5 دحاضصوبجرتفصالا | 3

 طوةسلا يل'ىع'دت ناك دقودي. ملا عما+لا ميءرت (هرت : اهننو) رو هي ودق وةنسدتدهتناكأ 0 ّْ

 .(مويىلاثيفو) رادرتفدلا كدب ساطيقيفوت( بحر ر ثءعباريفو) همروهرمعوه اعف كلاب صاف
 ١ سدلافدديهتومدعب ما ةعاقىلونا اشانلا 00 رانأب و رفس ىف قول 0 هوصناق رمضج 0

 يرسم رخا,ىل!فرضنلاب نذاو ماة 5 ثابلاادختك ىلءةيالوب مود صورو مر ادرتفد كيوب هوصناق
 ي رشع يناث يفة ل ةاىلارحإلا نهرض >واثاب لع (يلوتم)اموي زوعستو ة#إ نادر د 2
 قى رط ىلءعجر وجعا ا ىلا هح وننايىل'رص:ماق وناخرمت هئي كر ضو ففااوةث امو زيدل ة:سناضو . 0

 سوال ريا هنرم ذم ءودصدمو ةيءورلارايدلا نمن'اسارقرخ> (ةدعقلاى رثعىفانيفو) ماشلا 8

 ردعشلات يفو) ةءاقلا ند عفادم تب رضو ماي'ةن الثأر هم تلي زف ميا رباناطاساانناد_+>اناطمساا : ١

 .ةراماىلونو نسحم ىل:بلخ: دعس في راما ناب ريخاو ك٠ نةبا#كدروفلاوةلاهو تال 0

 رظنةيالو هيوهض٠موس رهدرو (لوأع- ر نما يفو) كاذب ةنطا ءلايلا اض ىعاشابلا ل- - راقد 07

 نءاضوءالاح جاحلار يدا دة يد نب كل اراد وف قداتسان اع رد نايرار شاش
 يلع ..هللا دبعو ناظ' حس. دخت .< نع اضوعفي د4 اىلءرادرتفدل كيبدارمو ناظ:-:تاغا

 .شب واج شاب نء اضوغنيمرأ افاق وا ىلع كب ليعع“او ب نما اختك نءاض وع ةيك هاقعا فقو 0

 ةيمورلار اهلا نهرضح (ةنماانمناغمر لمتس٠يفو) ثاذ ىلع نيط.5 لاب ىلع م.سلاف ناس

 اشارد_> ادخ:كىلعرفاس (لاوشربغيفو) زاجحلاىل ه>ونو ةكمةيالوبدي ز نبدعسفي رذلا

 رشعث ا ثيىفو) كيدارهنع اضوءةي رادرتندلا كب ل ء>“ادإقن (هخم راتيفو) مورلاىلا ينو



 ا 0 كدب قاعصمعياترادزفدلا كيب ران نو. يقيم ساقلا لد ناو كاذ ريغ لبقو

 006 (قفشاو) قئاق, ب رءأ هاو فا وذ 0 ن.كلذر وهل راو كلا كن راقفا عدلا
 .. جاطاربأ كب راةفلا يذل ةفايسضاهمفلمعو امي يف قنأتو سولجةعاق هت يفاشنأر وك ذملاَكِب
 عج ود.غيف ىنفيضت اضي 8 1 كم راهفلاوذ دل لاقم“ ةلواق انك طبه دنع يدغتو ل كلا

 _ هتفئاط نمةرشعب كرب مساقرغح و تاقاحولا يفةب رايتخاوءا تار قا دمويلا كلذ يف كلامراةنلاوذ

 "ا اعلذم دجال اراققلاو# صر اؤ تا لايف هد ءلخدفجار.سلا وةاعسلا و هفلخ كسارد نيك و

 قجان_هلادعش يع كيب مساق لاق طامساا ىلع ه_:.#ساجو طارسلا ار باطبالا

 ”نوعدت مر وأ لا مهعيجءال وداندعب ناك ًايمهمارا راةفلاوذ لاف هب رايتخالاو

 عرشو كيب م.اق بلت كلذ دنعف نيطلاو املا ىف لا: تعيضكا :وكل ةحرلاب كلوع دك ءاقتناو ل
 نكو لخبلاولاماةرثكبةيم.ءاقاو مركلاوةزثكلابا اةوصومةي راقفلاتناكو ك كااذك تاكا ف 0

 هّشرازمو ضر ها رانلات ٠ نوكوا يف اولا فاك رادار ا نم ني ةيرغ ادع اه يغب ىلا
 2 : ( 2ع فانأ انيق لوحداو) كلذىلعلا+الزيلو هءاك تش راو ة.سأا ١١قرببو ةنامرب

 مرا ك.؛نامياسو 0 رال رو كيد اورالزق كر خطاصمو كيب ليهمساو

 - كيموفناق م :مهاراو د و 50 ل كا 6 01 م

 نرقةالث اوأيف ن ن'مثعنبناء اس ناطملء فرط نمر: (باونو) ك !.بهللادبعو ة هيفوخ» كد د

 تقول كإذو ناطاسلاو ئلالاذع دحاأ وو الامذ: سو ن 0 لو ع ؟ةيسراددل ء|ات ءان رسح

 : كالذو امر هد كس :لياتسع و جالا هر اا ع وباكم :ميهاربأ رادو ناخ ميهاربا ننذ امياسن اطل

 نباكي م انني ةميظ :ةعقا او تاص>- فاأو نيعستو ع. ةنس(ةجتلارخ >اواىتو) زيعدتو عسأ ةيس

 مهقاز ا و برالانءاريثك اولدقو ىئويللا جفاني زا>ءلا برعلا نيبو ر'ةالايذ

 هل :ةق ةفرعشأاب ةخسلا كلل جا قب رطىفبرعلاتفقو وةريأ ..؟ي رسما 0 اوريضحاو مه شاوفو
 ن٠ ءانماةسمخ مياعنيعف حج يطا انتلا ٍلياخاولاقو طا اب ىلهح فا أوما وذا حا 00

ابر دود ,ةءلايلا اواصوف قدح م
 ا ذاس(همايا تو) نانر ءل

0 0 1 

 0 "(هي اغلا يدا عل اريفو) كغ وةنامةنسىلوالا ىدامح ةرغيف هنرداىلااو رقاسو نالحزو بط كيب

 ا اذو لالغأ اى صدع“ لاح رج ىلا هحوت ,هنأ ىلد نيطلاري دملا هر هال ا لآ ق:>

 : هراءسالا تاغ (هءايآ قو) امنهنون وح ملا بردو ةناقرعلا سيبالا 0-5 : (نا.عشؤفو) هياعهمشت

 ُ .هلوتقملا جر جك احكي دعت نال رو اشابز حل زعم ةداعلا ىلع هن او يف هعولطو ليلا ةدابز

2 

3 

0 

 ا
558 



 .نمهامهحرت ل امهيلار ار صوعخم ةمحرلانافلاءاعاو ا ا

 4 ةيقرةرابعب هاناحافامهبطاخو نامحشلاناسر كالت امامه. ف يأرف ناطل_ بلااءريلارظنف 5 امهسحم

 ارح عشب اودع شتا ل_ضف باوجلا ينايدعتيملوهرفاح سام لك يفاعط طلو هقا شر ظافل 5

 مدقو حايترالا لاكو حارشنالاديزمدل لصحو بط وذأو برشو لك اذم امطلادعا ومن :ماةملاب سانام

 مط عبق هول اان صاو اياطعلاو مان الااضإ اناخاد- ءلع لضفواياددو مدع ةاطالالانودوس الا ١"

 اك ىلا ا داعب كن[ دعو 4و ركذ نم غرفاملو ميتا صوم طهزانمةجرد عفرو ملا اهم يسوع :

 0 روص#لا ضءم س جوال ا نم - الل ا يل جرو موقلا عمناطاسلا ل 5 موبيلات حبصأو

 هيدلو و نود وسريمالا ب اطو ريغصالو ريميل ؟ الو ريم أ عبش هرخأتي إف ر روض ز ا قانصأ ع عيمج

 مالعالا بواقلا نامي الاولا ةف ل ةعمج ناكملاا خذ :يفو مكتباط+ نو ردنا طلاَقَذ هيدب , نيباو ريض
 هرماالثتماف رأب ءلااذهيف لحاباقبا ستي وا واع اري ورا اةفلاوذدوخاو مساق 0 رالاقف بويغلا

 ىّت> نو: :هلاةيسو لالا 1نمارهظأ و ب اوا#< روان ا عابتالاو دنا نم هاراصام منال عاطملا

 النا بيلاراشأث كا ردا تقولا الذ ىف مم سيل مهمال كارثالا'منمبجيعتو نورعلا|مهيف تدخش
 نارقال ا نيباهرك ذيهونو ناترام' امه دلق وناطل_اا بلع علفتناكملا لعأملا ادءدوامهيسرف نع

 ىناوملاركسعلاوءارضالاريض>و ىناسثلا مويا يف ج رخ مث بايال اوباهذلا يفهامزالو باكر اباد نو
 ال راو راقفلااذ مهسيئرنوكي م-قنيّدب رف مهرساباو زادني و نيمسق مهعجاياوم تقني نأ هيما

 زيمو نييردملا ناعجشلا زك أم امساقيلاو نيينامتملا خاسرة رك .اراتنلا يد لاناشأو 3 مساق 5
 نأ هرمأو تاك راو الو را زيمت, نا ةدع هاقلارعأو بايثلا نم ضيبالا سلب 3

 روبط ىلعاولءوداةنالاباونع ذاؤ نيعح املا نيدب انت ااةر ودو نيب راحت أ ةئيه ىلعنا ديأا قاوكري '

 ىفاوب وأنتو نيقحالتماو<رو نيّشا-ةماوفطعناو للويسلاك 'و ردحماو ليظاباو راسو دايطا

 تعضراو حانصلاباولب ءاشو حامرلاباو مو جا ادعلااو زاث وجاحالا فوقاسو لايجلاك اومفدناولازنلا
 برقو مقارلا ىلع عسن»قرخلاداكو عزاءزلات رثكو عزايطاتدازو ثاحرص اتاك ل ودالا
 اهركااسعو ره.ءارعا قرتف' مويلا كلذ نق لاصفنالاب كالذد_:عمبيف يدونف 5 لاتقلاولست لوقا

 رخ . الازوالا» كو .ةريط يذلا ن والاه < ىلع مهنم لكر مد ةسأو نيب ا وح دقو نيتقرف
 دعس فدل ىلا نوليكةبب راقنلاوتاب و رمثملاو تال 13 :تالداتملا يناوأى وح هيفنو.اقّتام لك يش

 كمي الو لالتة-ااوةرطتيالا دعاق مف راو نوبل مل اوءارح هصنالا نوفل ايالة .,عتاقلاو نيين امثعلاو
 00 وح كريم !اوةداسلاهئرا وسو دع لي و وشف مالا لزلو لاوحالانهلا#|ممءفار مالا

 رارجاتييسو روصق تفرح 1 رودتهدهو د اء]تاتقو دالاتب رخجف امدلاه ف تّد رهاوب

 الب وا را د ةعاسةدل برلو ٍ رايخاترهقو



 0000 ١
 هللاقو هيفطلت ل28 ماواهنا ازالاببس كلذ نوكي يتحةنطا سا تدب ةوثرلا لخ دن ن ادب رث ىغذارأب
 . ليههدنع نوكيا رون سلا ريغد ميلس ناطلسلا ن ايل لاق هناف ىل كدلاو ة يهوه ذه لعن الها ثدابإب
 اهيلعمدق كدلاو ةيصو هذههل ىلقف عنتماناف فطلب ««:هافدرلانج ناف صال ١١ ذه هيا ع ض ىعافاين دلل

 دعب لوف اوين اعملا نمةباكحلا هذ.١ هتنمشل اعف لماتو ىحااي (رظناف) لل: ةلانمص'>و تايثأاب هلاعدو"

 يءرخادقو لوقلابناسالا هةعحهفي ىح لوبد؟ لاخلا بلو يفاسأ قلطنيالو يردص قضي كلذ

 لاعلا فو ر> م.ةلخاددقذ + ةدك ىلع ايدقاوناكو مك ينتبا هللا ريغفااهف ستفا ناز علا

 الا م01 1 ةلئاخذ ويد كت عيري ةيرصملا مئارماو مهما ونو ةنامتملاةلودل اق قو
 مار>ودعس مطوقيف مالا فرط 'لهااهيفاوقفاو و قاةشلامهنياميف تسساو قافنلامبيفتعرز

 ىعدن ىرخاو ةي راةفاط لاّةيةقرف نيب ز>مهرسأب أ وبزتحاو نيمسق ومستقا مهعجابد بلا ناوهو
 ان رضا طا دولز راابأل روطس٠نيرخ املا سس نمد يفو روك لص كانو ه1
 لثق نم لل: ةوهانمةيرصملا رايدلا كلم نم غاب امل هاش ماسناطمل لان '( وهو ) ةرك اذ ةيسانم فض رتل
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 لجرانه ميظعلا كلا اهيامعن كب ريهللاقف هانعمو كاذ ساجنهلاؤسو ها رذسك ارا نم 5

 ىتإ لدير ل هاي .؛.ةدصاوهةداخو «ءاساج ضع «ويزاقةدك اوملاقو يف .يءاسوةس ا 1

 دحااميعاضإز ال نياطن نيمب* نيدلو.ىلاعت هللا هقز ر 1 بلاى نعاط ريهالا نوؤوس ى مسإ م دق

 سيحو ةيكلاب#ثراقألا نعىجحتتةيضقلاهذهتلصحاملف ناسرفلا نمسرافاهرظ :ءالو ناديملايف

 لق نإ الاقاؤمو ةداسلا الع فكما و ةداتمانلاغو راخالا تاوباناتسو ناكل 0
 هن رايز بهذن ناانإ يني لاك ريبخ لقاعلجرهلاواذهناطل بال ةف «_->اروهتي يف ميقم تلا

 ةلاح ىا ىلعهدهأشاو لاقملا ق< يكل ةلفغ ىلع هيلا بهذ ةلح نبا وهوق هبراشاو هلك وه مستو

 ةبظ«ىلعا ل اجه دجون هل ءلخ دوهيلا لدوت نا ىلا لاحرلا ضءبب ل ا يف يك رمت لاوحالانءوه

 فرعأم دئعف عاون كي اتوديبعو عابتا وم دخه د1 :ءونارقلاارّة وهو فحص 'هيدبنيبو ناوالا

 نأ آملا ونامل مالكلا !ايه قط الو سواجل اي: اق هيدي نيب لثمو هيلع دونا وترغب هئلباةارداناطا اهنا

 ازا هنا احاق هب رم شنعإ ه:طاخ٠ نع هعامجلاو همن نعيدس نعهلادؤ هرئافك هتاكس منا

 لقاعالو ريزوىلا خد رف هءأرب لقتسم مهناطاسن او روؤاو ولظلا فدأ راو رو.ال' لالّتحا م+اودف

 رايك مالا صاةراغصلا كل امتدإةو هتاج نم هنكم رك التقو هتودراك ىصقاو رشم

 يف ى>ةيع نأ عاودت دايعلا اوملظو دا-ةهلاباوعسف نو رشامو ربو نولعميا هيف م 5 صخ.رو

 هتاودادبالو رابداىف هرمنا تبيعف بورغلامالعيملا اولهتباو بولقلاه:ءتف راف ةيعرشلا ثي راوملا

 لاوهالايف ل>ادتلا نءىدلو تء:.و رورشلارا نعت دءا.و رو رغاالاح نع تي>ح::ذ رامدلا نم

 ماعلاءالبلا نمامهريغك امهبيصيف مادقالا نماء هلعأ اى ل ا بيلعاف و لاتقلاةرشابم نع امهتسدحو



 تكف
 الأ 3 اهكاخقنا و ةامايسل راسو 1س ,راةنمل اولا دتباويروغااءوصتاقفرشالا ىلا :

 ناطاسلا ةنقاهك اضن سدو ( 4س نب .الثو ةمستوةثس ةثام علو دةد قولا ل معسأو 38 رع 1 3

 جرم :ءداقالف ىر وغلا هودن اقرمص«نآطلس هيلا جردةب رصملا رايدلا يلا ةةودقو نا تعا هاش ماس :

 مكس ناطاس كاف خ لزرلو هودقفو هواذخفىلاز غلو كب ؛ريخ مرا صدي اع .صماخو كب دا 9 ْش

 جام لش 6 ا “اخرا ونيف لصفهو رط مند وذ ء5 اهبامئان كب ريخ ماقأو ةيماشلادالاب ملاو هن رصملارايدلا :ٍ

 ردد يف 0 5 ةباذ || ىلاريص» ( تداعو) مثار غول دزنبا و 5 هرغ ا نايا ٍنالدوذزلا 3

 نيطال سا اقوال ضرع عب 1 1 دك 3 0 نم اعرب سا ضاحالل مالسالا) 7“ 7

 مات , الل ترو راينالاو و نإءر هاك لالغو تافرلدلا0 5 فاقوالا تاي سمح هرقل اب هير مصملا 0

 .هدالبىلا عج 0 0 ماما لطبأو نرطبا راو عالقلافرادمو نيدعاة لاو اشملاو

 ددونمليتااعئا ىلا كن 8 ةهاقث 6 ب م زد اودع انلباو الكا مضار 3 اة ةعدخأو

 ناوءاس ناطا ا أ هن اهدعب ىلوب ينفون (الو) هفئدْن ود و نع رارصصم نه دقف هن ات 0 2

 زاد :معفر و كللا وطار ل كللام مهلا ملظلو 21-3 محو دعا ملا نس ناوضزلاو ة ةمح رت 0 30 1 ظ

 فيئاصتلا اهقوحش.هجارو في رعتلا نعتنغأةل رجاهنريسو 0 ذكلا نارين داو نيدلا. 0 ّْ

 ذه لاهيفاهيأد ا سايذلاناو ا كلذ نم م46 0-2 مهكلا-يف ةمظ ةةمدالنلا ل 0 0

 0 ريخ ن ٠ مماودردصيف وباو مماوارعا|.ءاكحو 3 اونرد.ةالوو هم ف ني يذلا تقرا" 35

 عسل (كالاذلو نيك رشملا يف دهاح ن همظعاو ن ءيدلا ٠ نءبذؤهداو ئ.ديهملاع ءانلظادعبة مالا رو 0

 : كالامملا مدت 2 مادو ضراللا ٠ نهرومعمل ان حلاو 4 مم اونايدب وميديا ىلعهللا ه2ناع ا 2

 ةيمالسالارئاعشلاةماقاو زر وغئلاو ىح اونا ظفحو ا ضرعلاو ل 9 9 ٠

 كوامملاو 3 كلالعاو ٍّ ولا و نا 5 ا مئارشلا و 0
 راوكدجا 7 ل ميلسنا ظأا سأأ يلون ا 2 ران فىققادسالا' هاكحامأ“ هءدارباز + ( 4 هول: 1 :

 كا ةوادعلا نه ع ا نيبام ىنيالو يملا[ ثان ىسحش يعدي بحاصمهدلاولناك 4 ْ د 7

 اشانىدهش ناكو هدل او مايا هياعن اك ام يلعارحادم يح جعلا شاب يسم ث يأ س ناطا دار قاف ساسالاك ع

 كرعق) لوةءااأ,م رد - ةيحادمو ىذ ص بلاق ينابيقلي هي رغليحو ةحءلخادمدلر وك ذملا 3 5

 كات لام 5 ايران مارا لوبقوهو نام عل ١ ةلودةلخحاخلا مس نوكب اركسنم م لخدينا 1

 بمصخم ه لو س و15 ٠ ن*«لوز.“ ءلا نالت كد مديع ضر ءلا ليس ىلعدلل ناطل لاا ةبحاص«نم

 ا 5ك 53 0 يلا عندي 07 5 أعز 'ضيفن اد سك الا 3

 هللاقو هدحا لم ريغ 1 | ]ينو الاحد ه1--5و 9 ةديكءاهنا اعاشا 6 ادب ام ميا 09 ُ
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 حل 3
 ْ ع : رض الازارطلا نعفي رسل ىنغل ]ع مههوعو رك هو ارو:

 0 راه ورس -اواهاوماا و منو ةلفغ نيسح لعةير دنكس الاىلا حرفالا تمدقاد كل فرشال ا مايا (يفو)

 2ك ف اولا نط واهرك رواندا واكرأ- -ةمهد_جونهرك اسعبراسو فرشالازبحتفرص..ىلا ربا لصوو

 ءاسنلا نماهل صادما طرق هذايف ن وكي يذلا يواسنرفلا نا لاقي و نيد يف ه.اعتعلطا عيا

 ا رمم نم ماجا رحاب سب ذل اال كيلامملا ثيعربك هءأبا(يفو) ةءقاولا ك!7يفتارو وسلا

 مسن ىفنو ةفئاط مهنم ق رغر ةمئاط م بينم لتقف مم ريثد ىلع ضيقفاوم زواف مهلئاقو م 1 راكاوصعو

 ىرمعلا'ةباي كرام نءاوناك كيل املا ءال ؤدوءا مالا ضعب ىلا اًودتلا ةفئاطرضع مهنم ىق وةفئاط

 ساد+الاوناتذع» نو رك و ىنس را ع رص ميمو ن->ناطلسلا كول

 اومجارتو اولي 2 ناىلا ةلودال دق > و جايهو تة.و ف الت |يفاولا زي ف سكرملا سن ن٠ منهو
 : دالوا يادايسال' كلإامىفاولخدو قأ. طلاباونك مم ةنئاط ط نا ىلع مه هارت ساف ةلودلا يف اواخادنو

 اوناكو ءارمال كييلامتوةيناطلسلا كلا .ملا يلا مضن ن٠ مهنهو ريغال ةرش عيدا قب نه مهنم وناطا.لا

 كالذدنع اوزمناكلذبارسايف ذخأو جالا ىلع فرشال ا مزع (| تا رض هلام اليف رو ا

 ةنتفلا نوريثي مهنا ناطل سلا ةبحيصإ نيذلا مهباح ها عماو دعاوتومركم او ركم 0 ارمعكو ةشيردلا
 ناطلسلا اوليزيو ةلودلا ماظناوضةني تح مهاعف نولعني رصع نوميقملا 1 ةءلا يف ناطلتسلا عم
 فاذيتةساو رومالا تر نادعب 01 لية عا يف ج رذ >رصهن ا سلاح رخ(ا1و) ءاسعالاو

 قدا ين «يقب او نابلجحا ن « ةلح مهنمو ةنايلخا هيف نظي ال نم نه اهروخ ور

 لا ةناقلا اوزاأ رص نع ددوناطلملا جرتاماردقلاوم رذحلا عفنيالو كاذ كر صم مهريغ
 نيدعتسما وفقووهننا اولووناطالا توعاودانودولعفاماولءذو ةيناطاسلا كاملا هيلا وانا

 2 ايل لج وادع مره اة ةقملاف ناطل ا ىلعمهباعص ارضي ًراثو ناطلسلا مم نوب غلا ميماكصأ لف ني رظتنم

 ضعبلاو ماشلا ىلا ضعبلا ب هذو جا اوةنب زاخا تبهنو كيلامت ضعب ورابكلا ءارمالاهتبهص ورم .يل'*ي لإ

 ءارمالا يذ نم باتكلايف رطسموهام يرجو ناطل سارح ةبككرصم ىلا ضعبلاو زاجااىلا
 ناطل ساارئاخذو لاومالات وسب 3 0 0 ههنخو ْن رك ءامتخاو

 كى

 1 مهبل يع ضرالا كولم م وناك نيذل 6و ا 020

 5 : نلاكمدخا كا قر روز ظ نع 2 بور>وثد اوحمهيفتعقو ( )5 ىذ هلكت ارك

 نيا لزع قى 2 ربدب,ل زيرإ افركملا ,ءاددلا يف ةءاقنأكو ارم يكاد امرا رقم هس هاوي رمال

 2 تل 3 2و اذهناعث فرشالابو ردع كا ا د وام لو ًاوهو ةسفنلن :طا هاذا وكفر ذل

 يفو مفك الملا رمتساو جرف هنبا هلو قرقرب (مطوأ) هداك كة ترب.طوة.:وواقلا ةلود

 ها ع سيال ع وو

 : يش فسخ ّ 5١



 -99- ظ
 تصالأ نو مذ ١ ةياناقاواز عا ةلاو رصمن الاقي رئامعلا ترثك (ه..ايايف وو د ا

 ها مالوهلو اهدارفنا يلعةنيدمةي رحبلاو ةيلبقلا يرقلا نءةدلي لك تراصث رب يرقلا كاذكوأ

 ١ اي !مهمااج ردن راتتاا دونك تازاغزنافلا هنلودل اوأيفمصعوةر ل سرادمو ها

 اهياع الطالادارأ رف امملالارك ننال نو لوطا جان بقان ضعبو نبتسم مهمزهو ردم ١

 هرألونوخرؤملاه:ءلقثي نام نادل صوص فا ؤ:ةيرمداتلا ةريشلايفو تالوطملابةباءفا

 ىلا ىنصالةلي وط ة ديس نم رهش هذ ل قامو

 ةحارمراكملابعتيري كمل» # اب راذ.و_اقراشم كولملا لك هل تعضخ نم ناطل .لارصانلا

 انك اطعلا عدم زعو 5 ادا كالا مراكب * ايعاتم غارفلا تاحاردعيو

 هشطب ىثأك و همراكم يجر * ايضاوقوانق تثا هرك د نم * تلخ ناوءاتس نع ضر

 ايهاو:نويعلا مبا دك اذار 2 ها ا الم اطس اذاف * ايرا<و املاسم نامزلالثم

 هرب زيهباغ يمح ثعللاك * ايصاحهاطس نءلس «واطبس * الياوهاطعنعشعبي ثزلاك

 اب راغمجايغايفىخذئواةاط * ارظنهرظاونال يدسفسلاك * ابل 2 صيدقلا يف بشني واروط

 اسئاف سوفنال يدي رحبلاك * .اي_صاراباذع موق هلي و الصواب دعت هدم لليسلاك

 اا انيمإلا فان ل ١ هاو هيدي يدب ترظن اذاف # ايئاحع نويعلل قدير

 او ريصنفاوصلااومئاذا موق * ابساك. ءانثلاب او زافو اثرا * هدلول را>فلانووالق قى

 ايئايحتادعلااويسح مهناكذ * ادعلا|ةلبامي”بورحلا اوتشع * ايك ارمروهالاراطخ ادحمال

 هل نمو زيزعءلا كلل ابااب * ايجاو>ىسقلا وادق ندللاو #* افلاوت فويسلا اونظااكو

 ايراقا دادوااب بناحالا رذن * ةمهب نيملسملانيب تحلصا * ايئاوذموجتلا يلع رف رش ظ

 ايهاوهنامزلاد| نوكياكللا ىأر زف نامالا ن زم ,تبهوو 0

 ن'تيبلإ ناذههي* صيف ليقامز 1 نمو ) امممَفرضحاماذ هواه 0

 رصانلا كلملاتاملاقف * ةحممنعرفستال كلام رساب, ف كتمهيحوو + اديانقفالارد.أ

 نيرصقلان يب ةيرودنملاة قلاب هدلاو لعنفد تامااو * اديب نيس وحمة غيلب ةي ةيئأ 000

 لا حالا بحاص نس>ناطل سلا مهماناطلس رمش اا هدال وادالؤاو:دالوان ع (كوتدذل

 فايسلتا ةلج> ىلا نباخس, لادا 1 ىذلاوهو كولم انيب هتءدولع فرعهدهاش ن.وةليمرلاب 01

 رغاو نط ا كد نس عرقو لي بطاحو ةءاجلا قوطونادركسلاو ةبايصلا ناوي داهنم يتلا ةرشعلا هبتك 00 ْ
 عضو فارشال انعأى فلا و دو ديعر دانلا كلانا نب انس ىر نأ بهن فرشالا كاملا# مهنمو #9 كلذ 7

 موضعل لوقيكلذيفو مبئامع يفع امد ةماعلا ١ ٠

 1 من نأانث ة.الامعلا نا # ةيالغ ىبنلا ءانبالا ولعج 'ّ



507 000 
 اعاد شالاطإ ناكو نووالةنب لياخ (فرشالا كاملا هنب اهدعب ىلونو) + ةنس: رشءىدحأ ةيد٠تناكو

 ةئامكسو نيعست و ثالث ةمس ةريغلاةهجةنارتب هولتقو هو ردغو هوايصاهناخ ةيضصةساي رو ةياعةمهاذ

 : تامنووالق 0ك ىلع حاصلا هيخا ةسردم ب احنى.ميفنلا ديشملا نع برةلاباهأ ثنا ىتلاهتبرتأ لقنو

 اكرام و ةئس م و 1 ننس سار سوتطللايف ميقا يمحنلا ى+طاصلاىنلالا نووالق نإ دل

 لداعلا لعةنطاسلا ب ئانئر وصنملا نيجالنيدلاماسحريدالا راثق(لداعلا كامل اغيتكا تدل

 .ديعاو مدقنك 0 0 ال يعد# سأو اشي االتقومال قف يربك و يخط هيل ءران ته ضوع (نطلستو (

 سربيب ناريمالا ةلودلا ري تا اهلا و هيلع | روحت رس[ ةسفنو نعت س رشع مافافةيان ّ سح :طاسلا ىلا

 هقئاوف هلايع 2 جمااديرب هنا رهظاو ةئايعيسو ناك ةنس يف هسفنأ ردو ةنطاسلا بئانرالسو رج :شاحلا

 ةيقرشلا برع مزلا و تاماقالا ىعرب كركلاو قثمد ىلا بتكوءزيب# يفاعرشو كلذ لعناريمالا

 7 نيعتو جاحلاة كر بىلا بكر مثلا او ليلا نءمهمداقت ءاىمالارضحا كالذل ًايبتاملف ريعشلا لمح

 0 ند هلدر 3 5 | هلوزؤدنع هلالل>رتي ناريغ نءراللم و س ريب داعوع أرمالا ن نمةعاج رةسأل 4م

 حرصو 0 ب رشاع فاهم دف د ريل كايعوةي طاصلا .يلا 0 هثايل

 كاذب ءارم الايلا بتكو حيرتسيل ةنطلساا كرتو كرككاب ةءاقالا راثخاو جهلا نع همزعينت دفهناب

 ةئامسمخا تدعو نجبلا مهءاسوءارسالا نم هء٠ناك نهداعاو كي وشلاو ك ركلاب هيلع معني نال اس

 ريكتشاجلا سرا )( نطمل#:و) د هةعريسالابكر 4 بان ماو ذاقت || عيمجو لامماو لزتلاو ناجحه

 طخ ور لاروع ا كلما عمديل لاهل صوام د نءف كركلا ةياينب ادلة رص 0 كلاب يقلثو

 508 3 اورفظملا هكر ١ هداعاو كملم لا جاملا دب ربأا يلعم ءناوكر للا رينم ىلع رفظملا مساب

 لاملاوةعلقلا ن ل ىلا لوءاظاوهدنعةمأ وال مهرائخانإ ذدلاإ ك كيلامملا نم ةعم نو ل باطيو

 مايقلا يلع هود 00 ؛ماشلا ب اون ىلأ ب 0 أ هدف هددهوك ركلات هذخأ ىذلا

 سرا رفو رمصم يل مدقو هيأ ب : ْ ات اوقشمدولار 1و كلذلك رحتف ةرصتاابهودعوودكلمذِخال

 ةدالثو ةنمنيث الث و نيتنثا كاملا يف ماا هنأ معمس و حست ةاسر طفلاد معفاولا ةعأ دا كَ رمدانلا علطو

 نوسقحو عيسو رمو هن امعيسو زوعب راو ىدحا ةسة دا يذ يرشع ىداح سيحل فتاناو وتل

 أم اج امظعاكلم(ناك و ( مايا ةعلس ور 4 دامو ةنس نوعبراو ثالث هةنطاس ة مو 0 هةئص

 هتباهو قاف لايف. ةصراطو هرك ذعاشوم كي ءاطو ٌةراهعلاو لدعإلا حءاهداذ ةتانلسألا 25

 ناعم سوكملا عسب مح طقس | كامل ايد :تاالمأ (ه:ساك نهو) 2 عل دالب يف هل يطخو دوسالا

 الفاهياع بقاعوةوشرلالطباو روهشألا ير صانلا كورلا اوهودالا:!| كار وةي«اشلاو ةب ريدا كلامملا

 ةديعس هماياتناكف قحلابالا يذشال ويارل'قافتاو زاجتمالاو يورتلادعب اهةجخسمالا يصانخلادلةئي

 يا



 ةناهش كولملا م معا. نءناكو كولااو ءانلط ا نم ع و .لابهذلايفو كر :

 ساما و وار د و 0 ةروهش#تاراهعو تاخوتفدلو عرشللاداينناو "| اردو

 كاين تالا ةفالخالب مالسالا كالا مترك راظالتقو دادغ ! ىلع يرجاهىرجال هنا كلذو 9

 كر شراهم ىنب نه ةرشعهعمو ق ارعلا برعملا ةعقاولا يف نير راغلا اءانلخلا دالوأ ٠ صخ رمش ْ

 عب 0 * .ىالا تني نب |نيدل' جات ةاضقلا ىضاةدب ىلع همس تمافةلودلالهاوةاضقتلاهعمو هئاقالرهاظلا 0
 بقأو 0 رايكلامت مالسلادبعن ؛ 'ندلازع خيش ثلاو ةاض :!!ىذةو ناظلساا هعبايف ةنالخلاب 0

 ىب فرشامف ر ا ةيطخب طخوةءاقلاعب اج كاداودلا ير مولا بكار دره ماب 1

 يتكوناطاسلا يلا ةفيا>ةملخ لمعي مسرو سانلاب ىلص مث نيممل هالو ناطل ال اهف اعدو ساعلا" 1
 رودالا هيلا ضوفوهديب ع انخا ناطلا 1 ةيرااس ءاو 1 ةرمغ 2 ةرهاقلا رهاظب ؟ىرقوادسر اا 3

 ءارمالاو ةرهاقلا تني زو رصنلاباو نم للخدو.هسأر ىلع لوم ديلقتلاو. ةعامل اب ناطاسلا 0
 ةامحوتز از> هل نيعو ايتاكوايبارشو ايجاخ واراد: زاخوارادا:#.ا واكي ان اهل تترو هيد ةأشم
 ىلا هجوتلا | يلءمزعدما مثكالذ لاغمأ يلا لاتاراطق رششعءو الب نيثاللثو سرف ةئامو كيلا

 بحاصو لصوملا بح ادق رشلا كول» هعمزهجو قشءديلا هءدشو ناطاسلا هعم جرف اق اما 0

 سارعلا يثبنه ر 0 نيج رت اا دعو ) ريخ هيلع موةنيالامدعف مهوبرادذرا 2! مهاةالف 0 ظ ترهاوزو م يتحاورفاسو رانبد فلا ني و رائيد فلاافلا م ,اعو هيلع مرغو ةري ؛زولاو راجي: |
 انهم نب ىيعرمالا دنع ماقاو قدا برعلا عد لصوتف ةجاف> ينبدنع ايفتخم 2 نك ْ

 نهةغامج عم هلس راف عكا لدرات هناذ ف 0 بناكو هيلطف.قشءد بحاص هب راف

 عجسرذاربلا لخدي نأ رب مقمايأ ةثالثب هقبس دقرص:تسملادجو ةرداقلا يلالصو املف برعلا"اصأ
 < بقوةناءدصت و ايت اف عجوهيميتنب ميلاد بعمممواه واسر وا يحاص هءيا بلح ىلا ]
 ددقررص تنكس مدق الق هد ماقو هتعاطا 0 واذ_ههل داقنافةناعب ءاقاو ريك: 1 جرخ اماف 0 ا
 هدلوهعمو ةرهاقلايلا مدقف هبلطف هيف رهاظلا كلملا ب :5كف انبهنب يديعملا ءاجنو ةبح لاك الل |

 تر ارةلاقاا كلا بلا زنا ها سجةفالطاب وعيا ورهاظلا كلما ه.رك اف عاج
 تاءاللو رهاظلا كالملا بقا«نء هذ سهو ةن# نيعبراو افين اهيف مك املا, ماقاو رصمب ةنالخغا ْ ٠
 نمالاو اريغص ناكو 1( كلملا هوخا ( دوسلا كيلاهناودعب ل ) صهااظلا كلل" 3

 2 00 0 لأ ي ىطحاصلا ف ا 5( 0 .ةماو دل نول

 7 مع د ا 71 م سو ناعم مدس و نعد 00 وب كلذريغو رات اعد شاو يدر ا |

 *« ل - قرا د © 8
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 مهلا

 كلذ نما ماوعر ذأ ملف رحبلا قو ف.كاب مورلاداللز :اسأو 7 ) هلا ا.ه سو نسم“ و عد ,راطسقو) داليلا

 '؟ 3 ذذاي شو نيسمتو تنس كلذوداد غب لعناخ زيك نيويولطنب اوف ناسك" الود لزاهعيمج

 ءاماعلا و ءابقفلاو نيمأس لاروهمج نم اما اوبمواولتقو اهكلش ةفالخع رادو مالا بالا هلك

 ) مع باو نيملسملاماماو نالاعلا بر ةفياخ ايفو لا وزب 10 : ارلاو كك

 ناخوك الوهنا قاف ١ الا ينةلذم عسي ملامدادغب يف كه ردو م :لود رباك ا هول نياسر 1007

 نأ رح يلع اولوشماو او ةرب ََط ادالب ىلا واتت ا ل اغاعو فلافلا اذا لتفلادعب را

 ةثامتسونيس حو ناك ةنس يف يا ىلعا ولزنو تأ رفلااو ز رو اج منو سحو عسب كم هد :سيفركب رايدواهرلاو

 وسم دا ىلا (اولصومت) ل همك ملام مأ واعفو ةقزال يفءامدلا ترجو دجا | اوقر و اهياعاووتساو

 قسد ار ا || لدو ةرداقلا ل هأ 4. ءمج رخواب راهج ردتبوب اس رداع :ا1خاطلسو

 ناطاسج رشن سدقملات 9 ََك ركلاىلا مثسملا انىلااواصوفاهو دعتو مهبأ و ردغمثنامالاب اهوملستو

 مهرسدكف تو اج نيع د نعم هاقتلاف دونت طا ادع ممعاقد اَدنو دوسالا مهبا ماهت نب .ذلاكرْتلا شحن رصم

 احرف سانالارا طف ردنا 1 رثاشدلا تو ومهنوأ 0 5 را اعشاب اواو و مهدرشو

 دالي ىلاراثتاا فل>خ سرب قاسو ةه٠ معة .< قالا هيح نار ارو“ م اذب و ل نظم (لخدو)

 كلذك و ردغلاهلر ذأ ولسربم رب 1 ف كلذ نع عجر 6 < باحد هدعونا اطل كلان تحو مهدرطو باح

 هيحاص نم 1 و رآسف سرب هب علطافد صا وخ ضع. ىلا ثالذرم ا ناطلش ا

 ١ رم لحد (سربد نطاستو) قا رطلايثو وأدق 23 رفظملالت 2 ىلع ءا سعال | نم ةعاس عم س ريب 3 قاف

 ' 2 ةئلاوبأ(ن :دلا نكرنا اطا سااودو) ةئامتسونإستخو ناكةنسكذور هأأذ اظلاكالملاب بقاتو انا

 ملاظملا لطب ا 2 كس معت ااوددعو 4 ١ رحلاكيأ امك ل ,ىومحسم 3 ىحاصلا ىرادقدنيلا سرييب

 ا و راغتلا ؛ هنثق ب مس ةاس ةرشع 2 هعاطقنا 0 ا 000 سوكملاو

 ا |[ةف هكارك مو اا م ه وع٠ نك دكفإملا اولصواملف را هلا عك 5 ةقئان م9

 لمح اربمأ عجسراملف ق ةادلا لا ا يلع ىبت 1 را ءألهأا كا ن٠ءفااما ةكهريمال لم ىلا ش

 1 ةيوص مهزهجو قاب ]سرذ فل اوعتما ا ةيناثلا ةدساا يف هل عج مربع أ هلاقاعناطاسلا رخل

 4 راتتلا مهعنمدقو ةكءمطوخددنع مهافاوذ تاي راشع قون ثالث ىلع مهدعب ج رخو جاما
 رهاظلا كاملاان أهل لاقو هلا 0 ريمأو راثتلا كلا لبق ةومياعهللا مهرصنق مهوب راك

 ىلاداعو تيبلااسكو ةكمىلالخدو هسرفناطا سلا بكرو ضرالا يلا عقوذ قابلا ليما يلع كج
 ةنسةرشع عبس هن دو ةئامجسو نإ ءبسو تمس ةنسمر لا ءعباس قشمدب ا قى كءطمرقت ساو ردك

 يفي زييرقملا ةياللعلاو 0 ل»وط ربخ كالذلو ةةامتسو نيتسو عبس ة خد جحواموير 0 و نا روش

 , 01 00 دان علا 0 كولا او رهقو ضر ه رومعملا+ ظعم اكل او 5 نادعب 0 عاق



 كلا
 .اصعلا تقشناو سمالا مقافتف هدالب ند مهجارخاودارك الا عزه ىلا |هبلص 5 د فاعرلا ضيا

 2 تاءغاو | :_ب>ءالب ةلودلا سه هوخاو فسوب رخانأاابييذ ىلب !نيشيرفلا نيببو ر>تمعقوو

 ىلع قيضو رصةلارصانلا كال هتالذ دنءف ام رصن نعبورملا
 نايعال قو هب راقا سيدو ةفيا ا

 ثتامو دادغب ىلاكلذبةراشنلا ريسورمد# ى 310 ءلاء ءىغذ مال ب بطخر هما نيدلا خالص الكل

 .ةدسافلادئاقءااو مبيش ثنلاو عدبلا نم مملقالا رهطوةب دمحل اةعي رشلا فسوإ رم“ انا ا رقدضابلا

 بتات كيىلازغلا لم كاوا ةرعاذالادئاقع ضو ةعارلاو ةنساالهادئاةعرهظأو

 يوناو يدملا ل عرشلات از 0 ملقالا نماحر هيفا لمعلا يلع سانلا لمين دئ تملا يف هل ف

 ند را افكلا هيلع يلغت ام صالختس ا داه+لا لصاوو م املا كالمذي لا مضنادييشلانيدلارون

 0 .ميرفالا هناكد 4 ل وذ منيو افي عرفالاديب ماقاام دعب سدقملات مولح اوسلا

 ,لو كلم 6 ساو ةرتكلاد تاحوتفلاحاتفاو هلا ءاقا نطو رجاء الن ةاهمامثلاءدهي1و ا <لاوران و الا

 ليلا ةعلق دنا يذلاوهوامهردنيعب راالا كرتيل و ةثاء سو نينا وع: ةنس يفوت نايل كاذ ىلع ل زي

 هيخا دالواو هذالوا يف ىمالارمتسا مث شوقارق نيدلا ءاهج هرئامعيلهدشملاناكو مظعلاةرهاتلا روسو

 اهومدهو طايمداوكلمو لداعلا نب لماكتلا كاملا مايايف رضي اضيا حرفال ريض و لداعلا كاملا
 ةيثنملا ند كنكواب مناكم ريغيف ةدوجوملا هذه ا رم ما يَ اروبشم مرا

 .ةلماك !|!ةسردا ناو مهاتوءهراوت 2 ناد كنعد :عدللا ىخر يأ *اثل|ةم قاشنا يذلاوهاذهىلد كلاو '

 رسخح لداكلان بوبا نيدلام 3 ( اص ١١ كاملا مايايفو ) ثدحلا رادبةفور عملا نيرصقلانيب

 ضل موهو أرهشرمع ةعر 1 ميراعإاملاكا 0 سأاورو سراقملا اونحزو طايءدا وكلمو حر ذالا

 م و هنامتسو نا 0 0 امتاهوَو ةهروصم :اايةفو رعملا هنيدملااشناو قرشلا 1 د

 تمر او اك نصح نههأش ْن ارون 4 :ب ارشح قد نومالات رب دوهبومردلا ةردحعذة'جوز تقحباوو 0

 كن دلامملا يرتشذان ٠ لواوهاذه حاصلا كلو د 0 مكارفلا 2 الحا وناكوا ط 0 موكل رس اوجيرفالا

 ياطقا سرافلامههدةموةب رحم .امهام -واهبم تكس ةضورلا ةعقمهأ ىنبوافي ع 1 مدح و

 مز ااذو ١نيةسردملا نناجب هل تمم هب قل 51 نفدن ني رمد! نيبةي اصلا سر ادا نب يذلاو هطاصلا كلملاو

 هيلع اويصمتنهنماوش> وتساودر ١ اك ياام نم شح وتس اش دا 0 ) جيرفالا 4 1 '

 ةددو هسوإ آلا اةلودلا ر ا شو تحل ع ني الأ ردلاة ري  ةياطاسلا يفوداةورو كا ولتقو 1

 نيعبراو ناك عب يملاصلاينامرتا' كرد 1 ن؛دلازع ءرصد 4 ل (ملوت مر ةنس نوناثو يدحا 0 0 ٍ 1

 رئظل.ا ا 0 "نول" كيا :داح تعقوامأت 0 3 هن ,|اوأو هىلتق ةالور معك ىلا || 0 اوهوةتا ملئسو :

 م1 نو دم, نهوم مامر ,ىظف راتنلا هب 59 6 رمصملا كا ]ا 0 ردو زطفراطظ 1 كلما ىلولَو هرغصل 1 1

 دع 0
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 ظ كرماو نييودالاةلودءادتبان أك ةيواعم ةنالخم واض طع نك د س نوب الث يدع ةقالخخا

 ماتلار وهظلا مهتاودت رهظو حافسلا مط وأناكف سايعلاىن ةلودهراهظاويناسار ذا مهيأ ري
 ةطحنم لزتإلو ميدلاو كارئالا باغتب طاطخمالا يفتذخ أم ةميظعلاة ءاضلاو ةدئزلا ةوقلا تغلب و
 ناخوك الوهج رخو لالا تدإايفلا ر ناتلاة تف تربط يح طقف مسالاالا مالا رخ ١ يف ءافلخال سلو
 رك نر اريمأةفالخ يقو# دادغمب سابعلا ىنب ءاذا>رخ اوهوممت ءءملاة فيلا لّدقو دادخ كلمو

 مايأقيأب 0 صاعلانب و رمعدي لعةيهاشلادالبلاوةب رصملارابدلا تحتتفا هنع هللا ىذ ةرباطخلا

 مصتعملا نب لكو وتملا ل قدعب ةيساي آهن 2 كس نال شاب ءلا ينبو 4 4 ..أين ةلوددنب دشارلاءاناذلا

 ةكلمعن واوط ند حاد رغم كاتم لكي حاودلا ىلع باغتو نيتئامو نيمإ رأو عبس ةنسديشرلا نبا
 الو ىناملا ودم كسملا 01 نوتات لاو د ثخالاةلود2 هدعب نم هدالوأث[ذكو ماشلاو رضم
 ةنس يف كللذو ةرهاقلا سدا ءاو عنا ريغن هاك ف برغملا نم يطا ةلازعملا لبق نمد: ةلارهوج مدق تام
 تاو يقةلومت د 1 مهردعو هلاومأوهدونب ر هيلا زءملا مدقو ةئاماونيتسو ىدحا

 رهظنف 0و س ةس يف مه مار رمل ا نييسايعلا نودهسفنل ةفالحا ىب رعدأو نيرصقلاب ع نكسو

 يلعم اقأو ند ران ضناو رلا نييديبملا ندير مه .'ءافا  اديع ى ا م نام اذن 0

 مهنميأرو ريم ىلا مهيد هلاح مهيب اذا : 5 نمد .شمقحاوت وةنسلا كاتس نزع. دو نا ةنسىلا كل
 نبدعم ٠ موبألا نيدلز ل نأ ىلاهدعب ن رههدالوأ نأشو هنأن ف برغملالا مهيأ ةرقر ةعاط

 مه مأ فهض نأ ىلا نيدسلانمزيةاموافين اوكا موا ارو ملا فدع مكاقلا نب ليعمسا
 نيدلار وبماشلاب رهظو ةيماشلال>اوسلاد ال رفالا تك!ةةرواث هرب ز وةسارسءوسو دضاعلا مايا يف
 نيدل ا مجو نيلسملا الب ن.هيلعاولوةساام صالؤتساو 2 ذال! لاتق يف دمحاف يدر نيدو

 لحر ذطايمد نهاو رخك حنرف ١ ايد اعلا دة ءافني ر ,متوح ه هرمدأكرم طماتتسال ل اسما 8 م

 اوكل.و يظع شيجيفةي رصملاراي دل حترفالا دصقو ماشلا ىلا عمجرو هجا رخىبخ ديعصلا ىلا ن .دلادسأ
 نإ رمعملا ىلعا يف ةباغأ دلاتن كف نيش رنلانيببورحتعءووو ةنيص> هنيدم كاذذاتناكو سبيلب

 ا0ا1 داق طاطدقلاو <راخارواغرب ز رالاء 8 "فايع لعاب واكو ربماقالاباو امال
 عب راهم نانلا تر ءتساواهرخا نعت قرتح افزانلا اهيا و دقوا طوفنلاو لمشلان د 3 ناو نع الخلاب

 امينك ادن حهيلالسراف ءئاسنر ومشب هيلا شعب «نيدلارون دج :ب دضاءلاةفيااخا لسراوا هوي نيسمحو

 نيدلادساض.ةو دالبلا نع جترفالا لكراف فسوب نيدلا حالص هيخا نب اوهوك ريش نيردلا دسا مهياعو
 تاتا 1 ةراز ولا نيدلا دسا ىلءدضاعلا ملذو هيلصو ةنيدملاقر< راثا يذلار واشرب زولا يلع

 رصانلاكلملاهّبملو رو.الاهدلقو نيدلا حالصهيخا نبادن كم دضاعلا يل رذأم وينيتسو ةسح دعإ تأم

 نط ف دضاعلا ةنملاظا ىلعم صم' لةثف ةعدبلا ءانذعاو ةنسلارا,ظاينذخاو هتامح لمعاو هيتمق هلل ل3

 2 د
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 وعاش لالا بقنلا دامت 0 ردم نأو تاحا ا را

 تاسكالاو كفا تي طا نان يتالاا هاء تيحالا سفنلاامو ١
 لانا ل غاءانثناىلا لصوملا ميوقل' جبذملاو أد 1 هسفن ” بسح ةناق نم 0 ١

 000000 م 00 0 يزيقوبول 0

 0 ا 1 6# 507 ال ”(رعاشلا لاو )
 0 كري نم لن, نكس يكف دس "ئرمالواع تكايحع كا ١١ (افيأ اقول 5

 كد نداعا عادا + تامركلا ودخل عىل

 (رعاشلا لاق ل هنيمب قدحالاوه كاذنهسفنلا, يضر مئاهر نان اننا را :ءاول

 هلهج ىلع لدامتاف * هله ادا مدن لكلا والا * هلعف ىلعءرطاإت لال !

 اذهو ءاض رلانيعب انل راظلاو ءاضقلاوساب ءفرصاو مانا ع نسحانلرسإ مانالا ديس ةمرج 1

 مدا ضرالا يق لعجةفيا> لو أ (لوقتف) خعراتلا ل هز نع خب رامثلا ملط قاقثناناوا
 نكت مايكل ةانسض لسرلا !اوتمث ةقياذ ضرالا يف لءعاجيفا يللاهت رق قادصومالسلاب ةالصلاهم :

 ءدايعنيب هللا عارشنو ررة« مولا اع للا ءال وف هق رفملالسرأل ور لك لبةلاسرلا ةماع |

 م ايندلا يتم عشا 5 اختنا كلذ ىلع برت هيهاونوم سم اوأل مت هاو هديحوت , مودزل ىلا 7

 السر سو هيلع لمد ديد الا لوسرلا مهمات ءاجسنأيلا ع رخالايفاواثتمااذا يدمرسلا ٠

 هنا 00 ابدل اةدابغ نم ريهطت ١و نالعالا و عدصلابءضآو هاكن بدلا ىلءهر عظيل قل !نبدو .يدملا 1

/ 

 نوحلذملا هكا اراد لز ايلا رودلااو وعلا ومو رعت ووو ومهياعدللا نأ وضرةبادلا ن :نفا

 هاشم م يح وقوهسلا وىلادت :و وح دود 1 ءاعهللا ىلص ىبنلا تعب ني> ند م موقلا نيدلا ذهلزيلو 1 :

 مكل تدضرو قمسن كياعتمقتأو 5 دوا كلك اولا 5 .لعهللال زن و هبأفو ى ا

 ىذر رع ةتعوللا يكد قا. دخلا م اعللا ىدىخبق و 0 را نيد مالسال

 ياعفللانآوضر .ةيواعمتلا هو ةفالظادل فصتإل ههجوملل مز ؟ لعنة دعا يضر نانع مدت هنعال ١

1 1 

 هلوة, سوه اعدللا لص يءلااياع صن يتلاةنالك ةدمت5 ؟”هنءهللاىذرلعتومبو مالا ىفنيعبجأ

 ا 0 1 0
 نم أن دس ةفال 2تك ةنس نيثالثلانا ١ لا 2ك ذملالا ةفالخلا 0 0

 ٍ ا

4 8 

 لي
 تان

 ايل

( 00 



 0 .نأو ص ينب .ةالو ضعب يف( رعاشلالاقو) فءوا اةعو فكاو ىفك ن كوأملا ريخ ءاغلباا نضع مالك

 . ةطيفكاشفي يذل اذنف * مادس ا مكانو ملي 0 ذا
 مأده برع 3 0 ةعةقأب ر رسل أب ايارددل 3 0 مالسإ < ام ىذلا اذزم

 م 1 ذبو مارك حد 2 ٍلكومنا سللانأ| اعنا

 0 لايق َىَح 4 كل ءلهأ يف صق || ليا ا ل.عوأروجلاب لاول 3 د !هببتم نب بدو (لاق)

 تارادعلا يف تح هنكلم لها ىلع ةكربلا هلا لخ دأب لمعو اري تكلاب هاذا: لك يفوت اعار اأو

 ْ جلا نواز ةيأثم )اتا راع ١" نانعضرقنأ أو دا .ءلاودالبلا م 5 ! و يشل 5 قو تاءارزلاو

 جانا يفك عساوباب وهو صئاقنلاو رعو صئاصخخاررغو كول لاةرماسه يف كوالا ملعن نه ةفطتقمل
 لقاك ةيدص ريغ تاقلا ذا ص نوكت ناو ةلباقلا نس كلذ يرعالا لانو

 ودل بدا عفانب سيلذ 2 :ءوس عايط عابطلان اك اذا

 عيبطلا نيب قرلاو ةداعلاو بي ردتلاوةضاي رلاباوهمطت نك هنافقي زيمغتناكناو قالخالا نا (ىلقو)

 اهريثأت قرت ا لا عم افك ةكرشلا وذم عبطتلاو لعتفءبذاح عبطلانأ عببطتلاو

 كلذ عمهفنو ةليمجا ما و ةنسحلا ةداعلاهعبط ليسا نم سانلا يف ن وكب دقو لاسأ 5

 هيلابدنام في كى 0 و هباع ىبأ :هعبط ناطلس نكل ةيلثملا نم فن او ةيقنلاىلا قوشتت

 ' بيدأتلا هءدربالو ا !| عفن الف يل-تلابام ءاوف ىلءنزأا لديتس و ىلحت 1 ىلع ءاهنم لطعلارات<

 ا هناطيتسال هل ىهيلا سفن :الكلءأع عروب طملا عب ءهطلانا انيىواخالا ف نرد 11 هررقام كلدسدسو

 ( رعاشلالاق 2 سغلحلا ىلعرا طبدال اواهكهتناعا 0 اهايا

 اهويح سذنلا ىلع هيلغي وهعدي 3 هسفن ميخ ن « سلام عدتخ ن هو

 1 مكاو مولا نيب لاخلا ةاع دو: 0 ةطان ||!هسش نكت ىزلاوبف ل اذرلا و كئاضنلا عمجيىذلاامأو

 ةرشاع»هندف|+ رك عبيط برخداسفلاب وأ حالاهلاباماءالخ-الا ةرشأع هن نهقالخالا بستكتت دقو
 نيد يلع ءرللا لاقدن مل-وهياعهللا يله يلا نعدر ودقو رايخالا ب 1 3 مين عرطو زارشالا

 ١ هعقر نع رنات كب ونيف ةعقر خال | نسل ا هدلوأ هنعدللا يضر ىلع لاقو للاخ م لح ارا ل

 ن٠ كعايطق رست الفل ةلوذرملا عارطلا يوذةنراقءر ١> ينبايهدلول هتيصويف ءاوكملا ضء!لاقو

 ِ هدشلأو رعشنال تنأآو مهعابط

 بركلا لشد: .حاص نمبر 03 مهفبغرأو رايخالا ب دحاو

 ميشلان اح يف هيف ةريرسلارهاطةريسلا ند ىقاعالا فيرش قالخالا ع ر ؟(لياجلا نك اداامأو
 :هي طبت 5 ..>لامعالا يي يد ناك اذاو يد#ممراكملاقِب رطيفهدشر حاب و ىدتفلا ١

 بيذهتبلاكلازوحب يتحد دوز 3-3 ند ا :.طظفلاو بسسالال | علا بع بجا وذ 5 كاذكأا

  00دش ١"
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 عند ١١ راقت

 لءجو ىلاعت هلو ب ةراشالا كلذىملاو دي مناط شك ريصيأ هلكك لذ مم وا بلعكركموةليحاذوا
 ينوه سلو ناسأ'ةروص هتروه نه سانلا نهريثك نوكي دقو توغاطلاد.بعوريزانخلاو ةدرقلامهنم

 ( رءش ) لضا مهو ماعنالاكالا م هنا ىلاعت هللا لاق ناو يلا ضع الاَذق ية

 اح نهبن_ةيبا ري واصت مط * مهقلاخلجالهج مئاهبلا لثم

 لئاضفلا يوذحارطا كولملا ايم ملعا دا.علالاصا داش 0 م## لصو

 ملس بقاوعلا يقرظن نه ا زتيرارتغالاو مصانلاةظعي فافخاسالاو لا : درا يدق عال ٠

 سو لزهياربى كان مو لضدلت«إ ينغتسسانمو لوسلاعانطصإب لودلالاوزو بئاونلا نم :
02 

 ند لوألا كردي زاق لوقعلا يو 0ك .ناعتسا ندو ل بام انالا يوذراثتسا

 ىلع يتب كاملا نامزلابص> ن ه ةيعرال 7 ةاطاش || ل هر :اًوعأن عينة: هر ا طاس يف لدع

 هدا د دكحو هدابعىلء هللا دكلم نه ىلعقحلاش و ناءالاو رولا ىلع قسبالو لدعلاو رمل

 | ارهظ «بضغلاو ا غلا يت ا ف دعو اهكاعملاخ ظالو ال6 .ةالواكران ىوبالو اككاامةسنل نايك

 هلدع روث را 4 <عبولقلاو هدم أط سوفنلا مزا اك الذ ك ناك اذاو ارؤمةينالعلاو رسسأا يف قدعللو 5

 . / 3 1 ١ 5-3 ١

 من ع ا وع : د ف
 ا 0 ا ا ا تعم يح م 11 لاوس ا نيس يو ل ل حل حب + 3

( 00 ) 0 

 لاقنمقدصعدقلو هناوعاو راش مودع ل هنامز

 هد 0 ل 5 00 نا

 عيرادب اهلككفت* !دعناةنامزلات نأ عيل حاصدحالصب * يذلا كاملا مي
 هانفوةك الهب رق هادتغاوهلظرك نم لباورطم نمريخ لواع كله: صاعلانبورمع (لاقو)
 ل لوزا: < لك (ةظعوم)

 رورسالومود, نز>الف * رود الت رهدلا كبار

 رودقلا الو كولملا قياق * اروصقدب كولملا تديشو

 لاجرو ةلودتقو لكلو * لاومالادفتتوءانتلاٍّ: د 22١ (نومأملالاقول
 لحار فيضاهناف ةمعنلا ىلع دمتعتالو لئاز لظاهنافةلودلاب قتال هتميق ترك هتمهت ربك نه

 ين>هنايرصبلان سحلا ىلازب زعلادبعنب رمع (بت 9 حاتم ىنتالو براكلوفدنال ايدلاناف

 قو فتحا كب راح ( لأ و) هل هج مرا كح طي يذلا وكمال كاسر ىلا 4
 كولا: ١ نامزلا دس تدنن ناو نامزل' حاص تحاصنا نامزلا تنل اقف نامزلا فك هللاقو ناك ش ّ 1

 ةفاو ةداسلاةنلاخم ةيعرلاةفآ و ةداقلاة اخ دنطلاةفاآو ةريرسلا|ثبطءارزولاةفآو ةريدلاو

 ا ع ويح نوم

 0 قلع د

 عروأاةلق ليدعلاةذ | 1 و عمطلا ةدشةأضقلاةئ 1و هساي رلا بح ءامأ اعلاةفأ و 5 سا ف عشا 1

 َن-َسَحِ : ل ملا ود ن ءملا حق معن | و مزطلاةعاض' ءي رك ” ا مدا فاعذتسا يوقلاةفاو ا 0 0

 هو 4يع رلاوناطاسلارخ الا حاس اهدح أيا صاذان ايش لاق و هتنابر لطب ها تمض 1 1 و تعاض هتيغق تراحن لدعلاالااه>اصي ال4_.ءرااو يوقتلاالااهحاصن ال ةفالاو نذلا 1 00
 ندي



 ةود _ 

 ' ا ائيشيتمأ مأن هىلولاواعأ لوي, ما سوه هناعمللا مسهل لوسو تعمس لا هنأ بأ نعراس نءا

 . سانلا ل 1 ) 0 ؛ارلا ( راء اذلايف ة 4. ايلا مواههجو ىلع هلل 45 كيسفم :اهدهجو 4: -ع.صغ :ك دبة ومد

 اهلثم ةئيسلاو ةنسملاب ةنسلا نؤناك مهف فاصنالاب مهتايادج اثار مهنالماعم يف لدعلا نوعارب

 كالس يف مهطار لاو مهحراوج طبضو مهارق ليدعتو مزس وقل ةساسإ نومعاقلا 00 الا ١)

 مكءاك درواكهاوو ه>راوج ين يلا هتيع ءرةباعر نع لو -هناسنالادا ذأ قدرا لك نال لولا

 رس رؤ' والو هيشأحو 4 هلأ نعءل ٌوسمرادلا  >اص لبق عر سلول 1 0

 ا مورا سانلا نوح انا ىلاعت هلوقو ارعب بير قلا لق د.عبلا يف رب انا ينالوأر بؤ مامدريغيف

 فيك رظ:فضرالايف ؟يفاحت وىلا6ت هلوقل ةنالطابفصتمناسنالاو كلذ ىلعل ا دعسقنأ

 اف ف مسجلا ةراهطبأ الا حصتالتادابعلا فرعانا 6 نفاذ راهطإالا هلل, ةفالخ حصتال 2 وامعت

 انا نيكد بااامأهجولا بص لها مك لامك هةنحبقرا,تءا.همس> ندحنوكينأ ءرملاب حبقأ

 يلاءهللا ةفالاع سنا سيتسبب وةنالطاةحصو ط رش سفنلا ةرارطو حبت هن 0

 ندا ناك ةساج سفنلاف هس هيج ليزا دف نتلا عا نكن الاه شرا را عودت دال 1 د
 ١ ىلاع هلوقب هلراشأ م ةريصملابالا 03 رد سفنلاةسا2 و رص با ما نكمينديلاة-احنف 9 2

 تالاكلا اناا كرد ةقاطردقىلع رادتةالاو ةعاطلا يف ةفالللا ناف سم نوكرمثم اانا

 نكي ملسفناارم'ط نكي ملنهوةيبوبرلاقالذاب قاختلاوةيدورءلاىف صالخالايداهتجالاو ةيسفنلا
 ' هسفن تايخنمو هلمع باط هسفنتباط نه ليقاذذو * حضن هيف ىذلاب هانا لكف * لعفلارهاط

 ةيلفلا لأ اتي هيلاف را | هنالك هنادي عب الملا ل دءال مالسلاو الملا هياعهلوقيفىبقو هلم تبخن

 ك1 للا كافضلا نماه يعود سيطعاو ص راو علا ىلاو اء ويسلابةرا.الا سفنلا ىلا باكلابو“

 ليقامك يكل كلذ هيف ناك اذا باقل! لخ دي ال ههلار ون ناب هبن وسفنلا ف

 باكلا طيار نم سانلا عير ةعف * هبارب روقعلا ساكلا طبرب نمو
 حاصت ىح سمنلاهب ربطت يذلاامأو رحهاف زجرلاو ريطف كيباذو ىلاعت هلو راشا نيترامطلاىلاو

 هاا ياو هي ةلاةنلكولاةدايلاو ملا اونا وصخ كل

 قطن! هتايضفاغاو رادجىف ةروصك ةيطرطختلاةروصلاثيحنم ناسنالان ا معا ه6 حر ضوت 96

 عراضي مهغلاو قطنلاو ماعلا ةوقمف ةلذ رو ءةميجال |ناسللا الو نان ال' امل يقاذطو ملعلاو

 ةب رتىلا املك هتمهف رص نمف ناويحلاه بشي بضغلاو حاك لاوةوهشلاو برمشلاو اك الا ةوقب وكالملا

 كلمالا اذهنا ىلاعث لافام ؟ اينابرواكلم ىمسيف كالا قفأب قا دقت لمعلاو ملعاايةي ركفلاةوقلا

 قيقش ماعنالا لكأت اكلك ًايةيندبلا ثاذالا عابنابة لا وهشلاةوقلا بريل اهلك همه ف رص نمو رك

 لوك اكشف 0 الكر رتعوا رك اهوا روخك !ندغامأ مئاهلاب قدي نا



 د يدا طبل ريا افزاروإ

 0 رش - رجانالو تلرشن ل ل ريهو ةسايسلا نون قالو

 لاقثيح كرابملانبهللا دعرد هلو
 انا اىقال 0 اناكو“ © لبان تماقام ةالعا 7 ظ

 يذلاورخآ ْث شالا املمايق ة هذس لاعب هةدأد ل 00

 نا نيس ل دعت اهيلصل ةالصلكو ةيعرلا لمع ل ةمءاينسلا ىلا لدا ءاأ كالا عقرب ! هنأ وسل نس ١

 ةمعتلا ده 0 رخإ 00 0 000 0 اال ءدقلداعلا كنادلا اليل

 ةايقلا و كاع هللا 0 :؛ اننا أ الان 0 الغم سل وسر نع م دعا 0:

 يقل !دع٠ ند راج ماما 3 ايقلاموياباذ ع مهدشأوملاء هللا ىلا سانلا ضب أنو لداعماماهنم مهب

 شيعلابأ:رئاايندلا هيلع تابقأو را قاطادعاطأو . قطامرصن هما ننا نك
 .يلاعتهللا نالادنج هتيعر تلظ اظواضرف هن ءاطتراصو بورما نمأو بولا المو شيلا نعىنغتساو

 اغلا ند هعنشأال كارلا كسل ل واقلايملا جورأال ولدعلا انا .يلحأ ايش قاخام

 يقف رصتهنال ةنسلاو باتكلابالا لدعلا باي يف ءطقبال نارو.الاةالولعو كلا ىلع ( بجاولاف )
 را ااا دل 0 0 ان ةعا رايس اب كلم

 عمتجيف هتيعر ظفحو هت 0ك هك ل وجلال الدلم لاو 00
 ل هئاقيل ل موداودك 1و عل موفأ كلذ نوكيفهلءاعدلاو هتبح؟ اق |"يلتةو ها دوهنيد ةحل همدل

 2ءاتلاءأ لدا رهف اعأ مك ( ليقو ) ةيعرلا ىلعفاصن ءلادكلمملا ظذح يف ءايشالا
 !رضايعز ليصتلا ( لاق ا شعأبهأو شح يوتا الملا نال 1 :!نع ينغتسا لدعن لاق 1

 ,نبعب نع ةءايقلامويرون ن٠ ربانم لع لادنع نيطسقملا لى رادقداب«لداعلاءافالا حل رنا 1
 ءاملاعلاو كولملا ةمالات د. فادسناذاوةءالا ت>ءادا>اص اذ' نا نص ( يروث١ نايس لاق) نمحر

 « يور ) هلدا يلع لجرلا ةقفش ةيعرلا ىلع قفشإ و لجو نعل باتكب ىغي ىزلاوع لداعلا#



 0000 1 ا داب 1070 ا 1/4 نأ

 2 ل لا نا
. 2 
0: 

 00 هنا و ىالازم ؟يلاش لزناد 00 دل ا 0 أو و

 : مال ا دنالاةلادعدا زواج اجردبلا 0 طمس مدنا

1 37 7 3 

 ش نرد م أ ل ف احون هب يدوام ن ءردلا نم كل عرش ياء: هلو 200 هاقأب ,هللا مهاصو ا

 ْ ذب ماوزومما دامول د علا جبن :يلعراجأ' , ركو كرجل وال الج رالجام يرخاو اند قأ 0

 1 تاعكلاماكحأ عابتاودو ملعلإالاةلادعلابةماقالا حصتالو هنعدفا رخئاردقباهنع فرحتمو نازمملا
 1 1 3 اوطءبملناو ءايدنالا ند ةولملا تاماق 4م اومهف موفءأد نالا هنرو مهنيذلا ) ءاولبلا قا || ( 9 لاو

 00 0 رون قرماممو هقاخ ع نءهنوأصو هللا احا مهذأ م 1 اونتقاو مها دهباود: أو مما ا>رد

 !مللغوان اما ًاقية2واقوذامبف كك اورشنو مهتوعدأو د او مهليبس ىلعا ورسوهباوتااعا وَقَدْ

 . عرشلارانم عفر مح اراوظاو ل دءلادعاوق ديو يلع نيبظاومنولازيالفانطابوأ ًارهاظإ ل ةعباتملا لاكي

 0 0 صخرالا دهزتىوتفلايف طوحالا ةياعرب ىوقتلايفا.هماكحاو مالسالاو ىدملامالعأءاقاو

 كارو ةمرررشلا ماكحأ عاب :| يف نوده:ي«ةيدوبعلا ماقم يف نوصاخم مدا ,ةصالخنو ملاعلايف هللأ ءانم ا

 - هيلانورئاط وا رارسال 5 راهط» يلام: هللا ىلع نول ,ة«نوقفشم مهمر ةيسثخ نهو نوحرب, ال بيبخلا

 .نيذلانوئراولا مه كئلوأةملاكملاو ولا نيتاسإ لإ ؛ الب و ةمظعلا نب دايم لأطن اذ 1 هر لا حاحا

 نامزلااذه يترهظامو نوبة ث!اممهبردنعمهوةدهاشملا يعنب اوذذإتو نودلاخاهيف مد سودرفلا نولي

 لاجيف حد قيالدقحلا ا وبصنللا وةساي رلاولاملاو هاجلا بى> نم ضعيلالا> يف لالا_..:>الا نم

 لوما ٍبابقت<نو ر وتسسم ايف عمن :كلو نولطيملارثكن او مهيقحنمنامزلاواال هنال ميجا

 ءافاذ و نامزلادارفاو ناوك الاذاحا مهو هب ازالا ةكملاو ةيطالاةريغلادب م ماء فيلكا

 اديااوحربامو 41+ نم هلل 0008 مشو بولقلا لافقأ سينام رمل ا هو نةرلا

 مهراونا قراشم سمش علطمنا كلذو 7 ا ناري> لك ىدت يوجب هقدصدع2:يف

 ءانن ومحال ةنسلل لاو ب اتكلاب ني و, مهرارساةرجش قدمو" ةيوفاطصملا ةوبدل ا سقم
 سانلا نيب فاصنالاو لدءلا نوعارب ,46 روهالاةالوو كولملاثلاثلا قل ميلماتاعم جالا ضفا مهيلع

 1 ةرامعو مهنادبأو مهاوما يف سانلا مالا ةنطلسلا ماوق يللاال سوتو كلخملا ماظن ىلا الصوناياءرلاو

 3 ةكلمملا سارف فيررشلا ىلعءىندلاو ف.«هلا ىلع ىوقلا طلت مطر ه هالو مهماذلب

 ةيمالسا ريغوأ ةيمالساةلودلا تناكءاوس فاصنالاولدعاااهناينبو ةمالالا 4
 41 قاما د هب فيكيملو لدءلابرمأ ىلاعتهللاناف ةه ركموةداعس لك نايثبو للك أ كبف

 ملظلاو روؤلاب واههاودوءايشالا تايث لدعلاب نال ناسحالاو لدملابرمأي هللا نا ىلاعت لاقن ناس الا
 وا ةيتاسنإلا نع و مولا ن:فاصتنالاب > ىلع ةلوبج«ةبرشبلا عابظلاناف طاوزو اهبارخ
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 0 /١ ع

 م5 ةمدمم 0-0

 امئاوقأردقو ةبادلك نماهيفثبو اهاعرصواه ءاماهنمجرخأو اهانوو ضرالا كحال لاذ اد نارلعا 1

 اوس مهنأل مهكاسمومرسبالمليصختو ماك امومهشياعم بيترت يف ضعب ىلا سانلا ض»!جوحأ
 هدحو لقئسإال اة.هضناسنالا قاخىلاعت هللا نافةعن :دريغب هيلا جاما هلم يي ءلا تاناوبدملا راسك

 يف نونواءّديو نو دضاعتي ىلاعت هلل !مواعجف حالسو سابلو نكسمو ءاذ يلا هحايتحال هشاعم اي

 مهحاصمو مهرومأ رئاس مك سامقلا اذهىلءو اذهل كاذزبخو كاذل اذه عر زب ناباهبهترثو اه نديح

 ةلادعال انازيممهنب عضي ماع تالمو لداع سل ءاسيملا مهني ةجاوكا تسد مث مث لدعلاو لظلا ميس مر

 قلاب هباتاك هللا ل ارناف مالماعمو 20 |عجرت ومو كسو ماكر حدب نزون ةسايسال انوناقو

 دارملا ريسفتلا ءاملع ( لاق ):ناّريااو قلاب تاتكلا لزتأ يذلا ناىلات لاك لسا ٌْ

 اك رسل وريغ نمهسفنبهللا نم سمالا:اذهةرشارم تناكو ل دعلاو ملعلانازيااوباع 5

 لدار معلا مهمولقيف عضوو فئالخنويمد الان مابي فاتت ةكملا نوناتوككم

 يف اوعزانتوأو عوبتم يَأر ىلع مهلك ممتجو عورش ند نع مثريب در دصإ ي تح سانلا نينا ماو كلل

 1 او قارصلا قر ا دح أ بون :نآوه ةفالخلا ينعق م سا امر ءاطنا لردع رشلا عضو

 اهنال ةاواسملا ىذتات تاذلا يف ةفصوأ سفنلايف قا> يبن ذةلادعلا ينعمامأود اولا حا وأدودح لع

 هل دع نماطسق هللا هبه واملالداعزاسن الا يمسيامناو ”ىب 000 مومعواه رئالومم لاس لا ل5

 قاب سانااني مي علان فس رااف هنلختساو هلضف ض.لاصيال ةطساوو ايبسهإوحو

 مههللا فئالخو قحاب سانثا نيب مكحاف ضرال ا ينةفيلخ كاناهجانادواذاب يلاعتلاق م لدغلاو

 ةعلأت 0000 000 ودحدء: نمو ةماقتسالا َّق رطىفةلادعلاو ط_سقلاب ن وعاقلا

 رص يل ء يب رنا يللا تهل وقو مآ ملا طارصلاب ةعب رششلا يناهنعربعملار وءالا هكا معلل

 هنعبزعيال يذلا ت.ةأ١لداءلاوهف ىلاعتهللالات سيل ةيقرةطا ةلاد_لاناىلا ةراشا ميق ميقتسسم

 هللا ىل<هلوقو 0 لماكلا هملع ىغلقه ىلع ىثل "ءضووءامسلايفالو ضرال ايف ةرذ لاق

 ضرفول ار دق "يب لكل لل« ح يذلا ىلاعت هللا دعم ا ةراشا ضرالاو ت اومسلا تماق لدعلإ 5067

 رادماماع# ةمتت 98لاكتلاوماملا اذهب ماظنلا اذه ىلءدوجولا مظ:ذيم هنعاصقانوأ هيلع ادئاز ضراف
 قوذ مهضعب هللا عفر ( ةسمخ ق :ال1لا نملدعلا فانصا) باو هال 1: طل | قداطاد للا بايلااذه

 تاحرد ضعب قوف كضعب عفرو ضرالا فئالخ 1 يذلاوهو يلا” لاق م تاحود كا

 هللاءانمأو باتكلا كح نداءهونيدلا دمعوةمالاءالدا مهنمالسلاوةالصلامملع ( ءايننالا لوالا )

 ىلاالسر هللا مهذعب ةيادغاب هقاخ ىلا هللا نع ةنامالا ةامحو ىدطا ليدس ىلع ةرب: لا جرسلا م هو هةا>يف

: ِ 

 تيزي نيون ريق



 ف 1 1 ل

 رانا ةدافل ويف لقو كلذ تعور اناالاو ططخلايف رابتعالاو ظعاوملاو كولا'لوويف كواسلاو
 يعاضقلاو قالوز نب اونوم امانا و ىحي سلا !'و يطط ىببا نبأ رات ل ثمهبتكر يغيفا مل اسس انوع سا محراوت

 بااقيف ةمؤك شنو هط 2 تاداجم ضع هنم تن 4 ادلع نيعبرأيف ينرعلا ةمالثأا حران :خراوتلانمو

 ا .> ىلعهبتر عسانلا نقلا لهأيف عمالل اءوضلاو ىواذسلا افا لا خرا ةاهنمو لكاكتلا

 اماع علطا ن ٠ هتدح ىلعداث هم دقمو ماذض ثادلح ا ينوداخنئبا ةءالعلا خعرانو تادلج ودع

 بتكو قاقدنب!#+راتو موهفملاو قوطنأارهاؤجسئافنب انوحشم مهلعلإب هطالتمارك يأر

 ةئاياثو نينالثو ثالا هيبة انادخق راثوا جم ةريك ةلج يدوعسملار دو ا |عراونلا

 ءأ 1 نمرالا هاك كلذاز مر ملاناف تار كم فنانات راسوانهو (تاقر كلذدع امك نطاق

 0 هك سيادللإ فاقوالاب 5ك نأ 0 ترقب ةنسدي

 0 اس و ا ا ا

 م و 1112 تك يلا كك راداذج ألا ةماعلا نمر اهد ود نسير ارك نضمن الا شتر
 34 عورفل ١كال' نم خرا ا, ترفط تن 5 عن اقول ضعب لالخ يف عض اوهنمضةةلااهارتعادقو ٠

 نامعينب كلة تقو نءهبف اًمدتبم ىنغلادب.عءنييلجدمحاهل لاقي صخسشا ع وبط.ةلمخحا يف قسن ىلع
 نأ ءكلا كلذنا 3 ةيرححهفلاو ةئامو نيس يلاهان 5 ن“ 0 ىّتنيو ةي رص ارايدلل

 كم : لا ذه انتفو ىلا ت تقواا كلذ نمو مدعلا قو دند يف عقوو مالنا تاز و بادكال ا ضع هراعتسا

 م :.لا ةذميشلاهاوفا نءلقنلا ىلا انعجرف ديفي ًامشناشلا انهيفرطسبملو دييقتبدحا

 ىلاام دعب امو نيعيسلاىلانرقلا لوا نمكلذو نيرويقملابرترامحا ىلع شمت :!امو نيرشايملاوةبتكلا
 ىلا اهانرط ءواهان ديقو اهانلقءتر وماا::ةوىلااهنمو اهانرك ذت :واهانيس مث اهاندهاشر وها نيعستلا

 هللا ءاش نادر ونسو تاوالا كلذ خانت نممدار 5 سا اندراامم اختنا ناك هجو يبان دصةاممت نا

 . دصقالوهللا ىلا اند مم ناوهنلا م نأ نايملا عناوما نمولخاو 0 الا عئاقولا نمهكر ديامىلاعت

 قالخالل نيابممذوأ حدموأ ا 01 نهلدا ويلا وار رو ةاطوا لكما

 220 اما ل ال ا را كوكل |ملاقي رط صو نم هللارفغاسااناو ىفايسج ضرغوا ئاسفن لب

 ماوس هل سيو ىعرب نمو * ريعب هلسدأو دا

 ماعط هل سيلو وعدي ن هو < بارس هنوبقو ىق-إ نمو

 هسدالا ينال نواودو ةمب رعلا ىتاعملا نيناوق يف عايطلاروتفو عابلاروصقب يفا رثعا عم اذه

 ءاقنعلا ةمعطو باذال ام #* هدلق يذلا صاللو ىلام

 يئاكبو هئاكب نيد ا # ةلذ يكسي وهو ىزحعأ يكبأ



 الا عاج ريس هل .ن رسحلا !تافو ىضمامو عاب ذةدئافريغيفتقولالا ا هلك ناقو

 08 م لغشف 1 ا نههبا وله شامعاعمجنم لامعالاو لوما اياو زويفايو زن. ريقملا لم نوكينا

 رعش هنانسحو رهدلاَت اع مسدعل هب حو يلس و هباولخن هثاقوأيف

 كيل املا كش يذلا ناب 2 ةروراقيفرهدل' اذهلاب ول ش 7 0 7 :

 0 4 9ع كس مالو 00 5 ةريشس 0 2 1

 0 0 0 ع "1 راع ومال ل لل وقالصلا ماع ءايدنال نا ب مالا 5

 لك كد وا نادللا ىئاكو مي اقالا بما غو ل'ةهالاو ريعلاو ظعاؤللو زاجل اع طنا يلم

 ةرشكلا :هيفةفاصملا ةكلااماو ىغارلا تارنضادعو عاطملاناولسو ءافل,اة يك" افمو تارضامللا ٠
 كلانا ا مولعلا بدت ريف لاق باتك ةئامتلثوافلا ةداغسلا حاتف«ىفاسنم ركذادج |

 باذحنال كلذ وهم راوتلا يف فام لش نودفلا نم نف يف فلا |مدنال كا ذ ىلعدب زب يسوفالاو هاتتساو ١ ٠

 ني -يلعملطتلا بسحب مهئانتعاةداي زل نيطالسلا ةبغ هوو دلو تاخر علطتلاواهمأا عسب 5

 نبازع ران هيف ةفنصملا ب -كلان ف كاذريغو ثاسايسلاو لاوحالا نم مطامعم كولا نم م مجدل نه
 ' 1 ارعشذ لئاقلاو هبات 5

 "راق نيملاو لاح الاى !قاس * امناو يرتت مايالا ان نك 0 /'

 ردك لا ين لئازالو * ىض.يذلابا.شلاو:صدئاعالف 1

 ريثالا نبا راتو دادخب ةئامثل”و رشعةنستام ىربطلاري رج نب دمت رفعج وباوهو يرب'ءلا راتو . 3

 راخ ناكل و .ءافسو نأ معو نا ةنسر داو ىلا نامزلا لوا ناد فاد أل. اكلابيم سل اير "5 0

 نبا طيسا نامزلاة [موممالاعي., راوتىف ملختتملاهلو يزوجلا نبا خب رات وتاداجمتسيغا ب 1
 خب راوتو نامزلا انب 'ءابناو نايعالا تايفوب ىمسملا ناكل نبا خب راتو اداغ نيعب راف يز 00 ٍْ

 0 يبدا عدا - راوتلالجا نمو بهذلا جو صو ط سوال ا زلازابخايدرتسلا

 نركبذفال  دادغبخب را:ليذاهنم ىناعمسلا خي راولو مالسالا لود يمسملاريغصلاو ريعلابيمسملا

 0 ناو بادنالاو ادل< ني رشعىلءدي زيوم خب رانو ادا# رشع ةليق 5 1

 1 الفنا ع رآث وىطويسلا خب راوتويدفصلاخب رانويلالةسلارخ نباةمالعلا خبزا وتو 1

 باح و دادغب عراوت 2 :تاداعم تس راوتلا نأ: سلو ىجأ ايلا راو ادلخ نيل ةعبسيق

 نءيلا# راتو ةطان غر ابخأ فةطاحالاو نساك مييراتو لب خح راقو يع ءأ ىلا فا با ناييصأخراوتو

 ىنقملاريبكلاخيراتلا شو ىزي رقما ظنا اي راوتو ةرونملاةنيدملاخراتو ماشلاخراوتو م خراتو

 ما ما ءار ءاقأاتا ةبطا بم ةذيسن يفو خس ةدعيف اذكهءارقلاو يوان اعل طابندلوقا ١ ١



 ظ 0 0 لا ىلا ةيبونلا 5 اذا ريا الا قرا مد 00 58 ءةندىف

 ١ ىضنةم ىلع هيأر بس معا ذحاو مهيلع مر جيف ءارحلارمشلا مسا هيفر ركتد 5 ةندسسلاهذهنا مهئبنيف
 ٍ ا يح ىلعءىملارودمأ ونجل يذلا ويعت يلح يبنلا مارا ين ةب ونلا تبتنا| ملف مهتحاصم
 ظ 5 رشاعاهيفج 01 ار1ةرحطا نم ةرشاعلا ةنسلا يهو عادول ةحبح ة لا حالت يف يف مودي لعلنا يلد جح
 نا  سانلاب نعهلايضر قيد ملاركب وباج ا ةلاةنسلا ىف سو هيل هللا ىلص جملا ذملو ةجبملا
 ! ندهو ىلاعت هلل ءاشامسانلار ماو باطخ عادولا ةجن ل 1س و4 راع هللا ىلص جحام اقنع ١ يذرشاع ىفهعءوقوأ

 ا يلا جل جحا عوجر ين“ الاوت اا قل مولا 42 *.يكرادتسادةنامزلاز -االأ كح

 4 ارهشر مثعا نما هللا دنعرو مسل] ةذغ نا يللا هن هل وقال: ملهي ءىلات هللا تاواص ميها ربان ديس ن مز ناك اك

 0 كلف نويفاوحلظتالف يقل نيدل كلذمرحةسعبرااهنمضرالاو تاومسلا قاخموي ةلاباتك

 0 "للا رفكلا ىف :دايزع الالام كا | اواكاوةفاك , 1 ولت اة امة ناك ردا اولئاقو 7

 ْش 7 كامعاءوسو هني زهللامرحامأ وادعو فهلا امرحام ل عا ٌؤطاويلاماع ةيومر + ءاماظم واخ وورش نذل (

 : فاول 00 عبالاو هعطقب رم 1و تاك طا اذه ن٠برعلاع هوني ر ذاكلام وقلا يدي الهلل و

 ناهز لك ىف قار جل و ع رالالودفنلا ف ةر ه أد مث هو:ست راصف ة.-م.شلا ةنسلا لوصأ ن نءىتأ نامَز

 ش ١ نءةفئاط لوقو ةدعقلا ىذىفةمقأ وقيدصلاة2ن 0 السلا ءاعل اولا مخار نءز يف ناك ٠

 ا 0 هل كا درع ل ةبادا ا ايو 0 هيئاضرنا ه2 تعقو لبنور تأ ! كاوو ءاملعلا

 1 وس لع هش لقا ءأا سقي هب و رايثعال او هظظعلا هد فاقد تال 10 قب ؟اةحلاب |

 1 مست نادقل ىلا لاقن با ائكلا أي ةفلاسلا مالا رايخا يلاعت هللاصقدقو ر'دل هذه يفهلاتما

 | ااا ١ نع هُددَح نيضا1لا املا منالا رابخانمريثك "نيس را 10 ع كرط اا نم و ري ع

 اةدقو بح .ءاا يلا هل٠ اتم يضرم برعلاو مجءلاراءذسأ نمكالذ ريغ و لرجنالاو ة 8 اروعلا نم هو ريغامو ٠

 0 تان هلقعذاز خجراذلا يعن..هنع هللا يضر ىجااشلا

 صدلا ل وانه شاءدق هتمضوت * ىض»٠نمراي> اناس الا فرءاذا

 رك ذلا نم ليما ىتب انا رشملا ا * ضنا ١ صاقنفا هيكل
 رهدلا 0 لاوناد و * ىغشاو شاع نءرأب .>ااناع نكن

 7 دع نمافلخو هلل عننا ةلوو ل2 ؛ ىندعل ا ةمافاة حوا يحو 5 ِ ضاملا مهالالزو

 1  ريطاسااواقو . نيلاطبلالغشى «.مهوذعو مرادعاو موك 1 هول 37 انرضعءل 5 هدم ن !للا كاذ

 1 هذه لثم يف ةيعتملامهمالقال نوضررالو نولذ:#_ثممثالابو نور: راللا ا مهنا ىر معو نياوالا
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